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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake de uitvoering van de EU-waterwetgeving in afwachting van een noodzakelijke 
algemene aanpak van de Europese uitdagingen op het gebied van water

(2011/2297(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid1 ("de KRW"),

– gezien Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en 
achteruitgang van de toestand ("de grondwaterrichtlijn")2,

– gezien Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en 
vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 
84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad3 ("de RMKN"),

– gezien Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater4 ("de RBSAW"),

– gezien Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen5 ("de 
nitratenrichtlijn"),

– gezien Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 
over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's6 ("de overstromingsrichtlijn"),

– gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap 
voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 
1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie7 ("de REACH-
verordening"),

– gezien de aanstaande "Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren" van de 
                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
2 PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19.
3 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84.
4 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
5 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.
6 PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27.
7 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
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Commissie,

– gezien het aanstaande Europese Innovatiepartnerschap betreffende water,

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2012 over het Zesde Wereldwaterforum dat van 12 tot 
en met 17 maart 2012 plaatsvond te Marseille1,

– gezien zijn resolutie van 9 oktober 2008 over de aanpak van waterschaarste en droogte in 
de Europese Unie2,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
verzoekschriften (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de KRW een kader heeft vastgesteld voor de bescherming en het herstel 
van schoon water in de EU en voor het duurzame gebruik van water op lange termijn, 
maar dat de herziening van de stroomgebiedbeheerplannen van de lidstaten, zoals vereist 
door deze richtlijn, aangeeft dat een groot aantal waterlichamen van de EU omwille van al 
langer bestaande en zich pas aftekenende uitdagingen tegen 2015 geen goede 
watertoestand zullen bereiken; 

B. overwegende dat water essentieel is voor het leven en dat degelijk waterbeheer een 
cruciale rol vervult in het behoud van het natuurlijke kapitaal en de ecosysteemdiensten 
van de wereld, evenals in alle aspecten van grondstoffengebruik en economische 
productie;

C. overwegende dat Europa slechts ongeveer 13% van alle beschikbare water wint, maar dat 
de watervoorraden zeer ongelijk verdeeld zijn over de Europese regio's;

D. overwegende dat tendensen in het watergebruik vaak niet duurzaam zijn omwille van 
ondoeltreffende praktijken die leiden tot waterverspilling en overwegende dat 
waterinfrastructuur vaak verouderd is en er een gebrek is aan informatie over de feitelijke 
prestaties en verliezen;

Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving: successen en lacunes

1. erkent dat de KRW een gedegen en ambitieuze wetgevende basis vormt voor geïntegreerd 
waterbeheer in de EU voor de lange termijn; is verheugd over de kwaliteitsverbetering van 
de Europese wateren en de verbetering van de afvalwaterzuivering in de voorbije jaren; 
merkt evenwel op dat de tenuitvoerlegging in de verschillende lidstaten en regio's 
langzaam en ongelijk verlopen is en dat verschillende uitdagingen aangepakt moeten 
worden opdat alle Europese wateren een goede watertoestand kunnen bereiken; 

2. onderstreept dat de grootste aandacht weliswaar dient te gaan naar de tenuitvoerlegging 
van de huidige wetgeving, maar dat er bepaalde lacunes bestaan die door nieuwe 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0091.
2 PB C 9E van 15.1.2010, blz. 33.
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wetgeving moeten worden ingevuld;

3. verwelkomt de aanstaande "Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren" van de 
Commissie als beleidsmatige reactie van de EU op de huidige en toekomstige uitdagingen 
op het gebied van water, met als doel te zorgen voor toereikende beschikbaarheid van 
water van goede kwaliteit voor duurzaam en billijk watergebruik tot 2050; 

4. dringt er bij de Commissie op aan dat zij doortastende maatregelen treft om een einde te
maken aan overtredingen van de EU-waterwetgeving door de lidstaten; verzoekt 
tegelijkertijd om uitgebreide richtsnoeren en doeltreffende instrumenten te ontwikkelen en 
beschikbaar te stellen die de capaciteitsopbouw bevorderen, gelijke spelregels garanderen 
en de lidstaten bijstaan bij het realiseren van een betere naleving tijdens de toekomstige 
uitvoeringsstadia van het waterbeleid van de EU, om aldus de verbintenissen van dat 
waterbeleid na te komen;

Water en efficiënt hulpbronnengebruik

5. onderstreept de samenhang tussen energieproductie, energie-efficiëntie en waterzekerheid; 
wijst erop dat op EU-niveau bijkomende inspanningen moeten worden gedaan om ervoor 
te zorgen dat de toenemende vraag naar energie de waterzekerheid niet in het gedrang 
brengt; beklemtoont dat het watergebruik in aanmerking moet worden genomen bij de 
beoordeling van de duurzaamheid van zowel traditionele als koolstofarme 
energiebronnen, met name met inbegrip van biobrandstoffen;

6. benadrukt dat de doeltreffendheid en duurzaamheid van het watergebruik door de 
landbouwsector verbeterd kunnen worden door de invoering van innovatieve 
technologieën en praktijken;

7. onderstreept dat een milieuvriendelijk en degelijk economisch beleid voor waterzuivering 
en afvalwaterbeheer de vervuiling aan de bron moet aanpakken voordat alle 
verontreinigende stoffen zijn doorgevoerd naar het einde van het afvoerkanaal waar de 
behandeling duur uitkomt; moedigt het gebruik van afvalwater en bijproducten van de 
behandeling aan het einde van het afvoerkanaal aan als een nieuwe hulpbron;

8. vraagt om de EU-waterwetgeving te actualiseren zodat deze technologische verbeteringen 
voor het hergebruik en de recycling van water in aanmerking neemt, een kosten- en 
energie-efficiënt hergebruik van behandeld afvalwater voor irrigatie en het hergebruik van 
grijs water in huishoudens mogelijk maakt; vraagt om maatregelen voor passende 
bewaking van de chemische en biologische kwaliteit van gezuiverd afvalwater;

9. onderstreept het belang van ecologisch ontwerp, waterbesparende apparatuur en het meten 
van waterefficiëntie in openbare waterleidingssystemen en de industrie;

Water en ecosystemen

10. merkt op dat water de kern van de meeste ecosysteemdiensten vormt en beklemtoont het 
belang van een degelijk waterbeheer voor het behalen van de biodiversiteitsstreefdoelen; 
moedigt maatregelen voor herbebossing en het herstel van wetlands aan voor het beheer 
van watervoorraden; roept op tot een betere afstemming van de doelstellingen van de 
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KRW met Natura 2000;

11. onderstreept dat de effecten van de klimaatverandering een uitermate grote bedreiging 
vormen voor water, hetgeen tot een achteruitgang in kwantiteit en kwaliteit van het 
beschikbare water, met name drinkwater, alsook tot een stijging in de frequentie en 
intensiteit van overstromingen en droogtes, zou kunnen leiden; dringt erop aan dat bij 
beleidsmaatregelen om in te spelen op klimaatverandering en de leniging ervan naar 
behoren rekening wordt gehouden met de impact ervan op de watervoorraden; 
onderstreept het belang van risicopreventie, opvang- en responsstrategieën om 
watergerelateerde extreme verschijnselen tegen te gaan;

12. wijst erop dat een geïntegreerd beheer van de watervoorraden en landinrichting op de 
schaal van stroomgebieden rekening dienen te houden met van water afhankelijke 
economische activiteiten en de waterbehoeften van alle gebruikers evenals met de 
noodzaak van een holistische benadering van waterschaarste en de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten op het water moeten waarborgen;

Kennis en innovatie

13. erkent dat het beleidskader van de EU de verzameling van minder versnipperde gegevens 
over water en een betere bewaking mogelijk heeft gemaakt; merkt echter op dat 
betrouwbare gegevens over waterhoeveelheid ontbreken, bijvoorbeeld over waterwinning 
en –lekkage; verzoekt de Commissie om, in samenwerking met het Europees 
Milieuagentschap, een nieuwe reeks betrouwbare indicatoren voor waterrekeningen te 
ontwikkelen; onderstreept dat de kennisbasis het begrip "milieustromen" dient te 
integreren en rekening moet houden met de door water ondersteunde ecosysteemdiensten;

14. verzoekt de Commissie, de lidstaten en andere belanghebbenden om het Europees 
Innovatiepartnerschap betreffende water te ondersteunen als een effectief instrument dat 
de inspanningen inzake toonaangevend onderzoek en innovatie samenbrengt en dat de 
hinderpalen die een snelle overdracht van kennis, beste beschikbare technieken en 
technologische doorbraken naar de markt verhinderen, uit de weg ruimt; 

Mainstreaming van water

15. beklemtoont de noodzaak van een betere samenhang en een betere integratie van 
watergerelateerde doelstellingen in de wetgeving op het niveau van de EU en op nationaal 
en regionaal niveau; vraagt dat een volledige beoordeling van de effecten op 
watervoorraden in aanmerking wordt genomen bij het ontwerpen van de kaders voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid, om aldus te komen tot een 
thematische concentratie van de beschikbare financiering voor waterproblemen en de 
kwestie water te mainstreamen in alle beleidsdomeinen; 

Water en de economie 

16. vraagt de Commissie en lidstaten om ervoor te zorgen dat de beginselen "de vervuiler 
betaalt" en "de gebruiker betaalt" worden toegepast door middel van transparante 
prijzenstelsels die gericht zijn op volledige terugwinning van de kosten; onderstreept 
echter dat bij het bepalen van watertarieven voor persoonlijk gebruik rekening moet 
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worden gehouden met sociale vraagstukken; onderstreept dat de waterprijs de 
milieueffecten van afvalwaterzuivering dient te weerspiegelen en verzoekt de Commissie 
om te zorgen voor passende financiering van afvalwaterzuiveringsinstallaties;

Water en de samenleving

17. dringt er bij de Commissie op aan om de intersectorale dialoog te stimuleren en de 
transparante deelname van lokale gemeenschappen en belanghebbenden op alle niveaus 
van de ontwikkeling van het waterbeleid aan te moedigen; wijst met nadruk op het belang 
van effectief bestuur op verschillende niveaus op het gebied van water, 
waterrentmeesterschap en de uitwisseling van beste praktijken;

18. roept op tot de vergroting van het bewustzijn van de bevolking op het vlak van 
waterproblemen, om de consumenten, de zorgsector, beleidsmakers en besluitvormers een 
beter inzicht te verschaffen in het verband tussen water, waterzuivering, hygiëne, 
gezondheid, voedselveiligheid, voedselzekerheid en rampenpreventie; benadrukt de 
belangrijke rol van regionale en lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties bij 
bewustmakingscampagnes en educatieve activiteiten;

Water en de wereld

19. is ingenomen met de vroegtijdige verwezenlijking van de millenniumdoelstelling voor 
ontwikkeling van de VN op het gebied van veilig drinkwater; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zich meer in te zetten voor de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de VN op het gebied van sanitaire 
basisvoorzieningen en rekening te houden met de desbetreffende resultaten van de 
Rio+20-Conferentie over duurzame ontwikkeling;

20. moedigt de lokale overheden aan om een gedeelte van de heffingen die zij van gebruikers 
innen voor de watervoorziening en sanitaire voorzieningen te besteden aan 
gedecentraliseerde samenwerkingsmaatregelen; vestigt de aandacht op het beginsel van 
een 1%-solidariteitsheffing voor water dat door sommige lidstaten bij wijze van mogelijk 
navolgbaar voorbeeld is ingevoerd;

°
° °

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Water is essentieel voor het leven. Duurzaam waterbeheer is van levensbelang om ervoor te 
zorgen dat alle ecosystemen een toereikende hoeveelheid water van goede kwaliteit krijgen 
om goed te functioneren en essentiële diensten te verlenen voor voedselzekerheid en -
veiligheid, voor onze gezondheid, onze samenleving en economie: van alle collectieve 
goederen is water waarschijnlijk het belangrijkste.

De zoetwatervoorraden in Europa en de wereld zijn echter in gevaar indien we ze uitputten 
door er niet duurzaam mee om te gaan: verstedelijking, bevolkingsaangroei, overconsumptie, 
biologische en chemische verontreiniging, hydromorfologische veranderingen en 
klimaatverandering zetten de beschikbaarheid en kwaliteit van veilig water en een zekere 
watervoorziening steeds meer onder druk. De economische groei kan in de toekomst niet 
worden volgehouden tenzij ze wordt ontkoppeld van negatieve milieueffecten voor het water. 

Hoe is het in de Europese Unie gesteld? De bestaande waterwetgeving biedt een krachtig kader 
voor duurzaam en efficiënt waterbeheer: met name de kaderrichtlijn water (KRW), die in 2000 
werd aangenomen, kan worden beschouwd als een mijlpaal in het Europese waterbeleid. De 
richtlijn gaat uit van een geïntegreerde aanpak die aandacht heeft voor het waterbeheer op het 
niveau van de stroomgebieden, verruimt het toepassingsgebied van waterbescherming naar 
alle grondwater en oppervlaktewater en stelt een streefdoel voor duurzaamheid vast, namelijk 
dat de Europese waterlichamen tegen 2015 een goede ecologische, chemische en 
kwantitatieve toestand moeten bereiken.

De tenuitvoerlegging van de KRW is echter langzaam verlopen in de Europese landen en 
regio's, wat tot heel uiteenlopende resultaten heeft geleid, en het wordt stilaan duidelijk dat een 
groot aantal waterlichamen in de EU die "goede toestand" niet zullen bereiken tegen 2015, 
omwille van al langer bestaande en zich pas aftekenende uitdagingen.

Tegen deze achtergrond heeft de Commissie verschillende beoordelingen van de watertoestand 
in de EU opgestart: dit proces zal leiden tot een "blauwdruk voor het behoud van de Europese 
wateren" die in november 2012 wordt bekendgemaakt. De "blauwdruk" beoogt de 
beleidsmatige reactie van de EU te zijn op de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied 
van water, met als doel te zorgen voor toereikende beschikbaarheid van water van goede 
kwaliteit voor duurzaam en billijk watergebruik. Hij wordt de watermijlpaal op de routekaart 
voor een efficiënt hulpbronnengebruik in het kader van de Europa 2020-strategie, maar hij zal 
ook het beleid voor de langere termijn tot 2050 aanjagen.

De rapporteur waardeert het initiatief van de Commissie en meent dat het Europees Parlement 
een fundamentele bijdrage moet leveren aan het proces dat via de blauwdruk leidt tot de 
totstandkoming van de toekomstige richting van het Europese waterbeleid. De doelmatigste 
koers voor de toekomst is aandacht besteden aan de tenuitvoerlegging. Daarom geeft dit verslag 
een analyse van de huidige stand van de tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving in de 
lidstaten, waarbij het niet alleen wijst op de successen maar ook op de belangrijkste uitdagingen 
die moeten worden aangepakt om haar te verbeteren. Het verslag wijst ook op belangrijke 
beleidslacunes die door nieuwe wetgeving moeten worden ingevuld. 

De volgende punten vatten de belangrijkste bevindingen van dit verslag samen. 
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 De regionale dimensie dient een grotere klemtoon te krijgen. heel Europa wint slechts 
ongeveer 13% van alle beschikbare water, maar de watervoorraden zijn geografisch zeer 
ongelijk verdeeld en tal van Europese landen en regio's ondervinden zware 
waterproblemen. Er bestaat geen oplossing die in alle gevallen bruikbaar is: de regionale 
en lokale dimensie dient te worden versterkt, lokale belanghebbenden en gemeenschappen 
dienen te worden betrokken bij een participatief proces in alle stadia van het ontwerp en 
de tenuitvoerlegging van het beleid, en de Commissie dient capaciteitsopbouw te 
bevorderen en duidelijke richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging op te stellen.

 Er is behoefte aan betrouwbare gegevens, met name over de waterhoeveelheid. Hoewel de 
versnippering van de beschikbare gegevens, met name over de waterkwaliteit, dankzij het 
huidige beleid is afgenomen, blijft er nog een groot kennishiaat bestaan op het vlak van de 
beschikbaarheid van water. Het is van het grootste belang om vast te stellen hoeveel water 
er in en uit een stroomgebied vloeit en hoeveel er door elke sector wordt gewonnen, en om 
het waterinformatiesysteem voor Europa (WISE) te versterken. Er moeten nieuwe 
essentiële indicatoren worden ontwikkeld: zij dienen rekening te houden met de door 
water ondersteunde ecosysteemdiensten en moeten worden aangewend om meetbare 
streefcijfers vast te stellen, met name voor waterefficiëntie.

 Het waterprobleem moet in alle beleidsdomeinen worden "gemainstreamd". Om een 
functionerende "groene economie" tot stand te brengen, moeten alle beleidsdomeinen 
"blauwer" worden gemaakt: watergerelateerde doelstellingen moeten worden geïntegreerd 
in alle niveaus van de wetgeving op Europees, nationaal en regionaal niveau. Bovendien is 
het belangrijk te streven naar een betere afstemming en harmonisatie van de diverse 
wetgevingsinstrumenten, bijvoorbeeld door bestaande inconsistenties tussen de KRW, de 
nitratenrichtlijn, de REACH-verordening en Natura 2000 weg te werken.

 Voor waterbescherming is een holistische aanpak nodig. De bescherming van de 
watervoorraden, en dan vooral het drinkwater, moet vanuit een algemeen perspectief 
worden benaderd, rekening houdend met alle door water ondersteunde 
ecosysteemdiensten. Het is van fundamenteel belang dat verontreiniging aan de bron 
wordt beheerst zodat gevaarlijke stoffen niet in het milieu terecht kunnen komen en de 
lasten voor de afvalwaterzuivering worden verminderd. Het beleid voor de beperking van 
en de aanpassing aan de klimaatverandering moet altijd rekening houden met de effecten 
op de watervoorraden en de EU dient een holistische aanpak van waterschaarste en 
droogtes te volgen. 

 De waterefficiëntie kan en moet aanmerkelijk worden verbeterd. Hulpbronnenefficiëntie is 
een vlaggenschipinitiatief van Europa 2020 en waterefficiëntie speelt een centrale rol in 
de strategie. Bovendien zijn waterkwantiteit en –kwaliteit onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Zo is de samenhang tussen energie en water bijvoorbeeld van cruciaal belang: 
volgens een recent onderzoek op verzoek van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid neemt de energiesector ongeveer 45 % van de 
waterwinning in de EU voor zijn rekening en kan de energieproductie negatieve gevolgen 
hebben voor de waterkwaliteit. Omgekeerd wordt energie gebruikt bij de waterzuivering: 
er moet worden gegarandeerd dat de toenemende vraag naar energie de watervoorraden 
niet onder niet-duurzame druk zet. Bovendien kunnen nieuwe irrigatietechnieken en –
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praktijken, in combinatie met advies aan landbouwers, leiden tot betere waterefficiëntie in 
de landbouw, een andere belangrijke waterwinnende sector die zowat 33 % van het 
watergebruik voor zijn rekening neemt (en zelfs 80 % in bepaalde regio's van Zuid-
Europa). Het meten van het watergebruik en ecologisch ontwerp kunnen de efficiëntie in 
openbare waterleidingssystemen en de industrie bevorderen.

 Hergebruik en recycling van water moeten door EU-wetgeving worden aangepakt. Vooral 
in regio's die kampen met waterproblemen kan het hergebruik van water voor de irrigatie 
en in huishoudens een belangrijk instrument zijn om waterzekerheid tot stand te brengen.
Het wetgevingskader dient uitdrukkelijk waterrecycling aan te pakken en daarbij rekening 
te houden met de technologische verbeteringen die effectieve bewaking van de kwaliteit 
van gezuiverd afvalwater mogelijk maken.

 Onderzoek en innovatie dienen verder te worden bevorderd. De Commissie en de lidstaten 
dienen voldoende financiering beschikbaar te stellen voor onderzoeksprojecten in verband 
met regenwatersystemen, meettechnologieën, methoden om chemische en biologische 
verontreinigende stoffen van puntbronnen en diffuse bronnen te bewaken en te verwijderen, 
en in verband met technologieën voor waterbesparing en –efficiëntie in stedelijke en 
plattelandsgebieden. Het aanstaande Europese Innovatiepartnerschap betreffende water 
dient door alle belanghebbenden te worden ondersteund als het ideale instrument om de 
inspanningen inzake innovatie samen te brengen. 

 Economische instrumenten zijn belangrijk voor het behalen van waterdoelstellingen, 
vooral tegen de achtergrond van een financiële crisis. De KRW streeft al naar "een 
correcte prijs" maar er zijn transparantere prijzenstelsels nodig om de volledige 
kostenterugwinning en de toepassing van de beginselen "de vervuiler betaalt" en "de 
gebruiker betaalt" op te nemen. De tarieven dienen echter altijd rekening te houden met 
sociale vraagstukken wanneer er sprake is van persoonlijk watergebruik. 

 De internationale dimensie dient te worden versterkt. Hoewel de vroegtijdige 
verwezenlijking van de millenniumdoelstelling voor ontwikkeling van de VN op het 
gebied van veilig drinkwater is bekendgemaakt, gebruiken meer dan 800 miljoen mensen 
nog altijd onveilig drinkwater en is de doelstelling betreffende sanitaire 
basisvoorzieningen nog verre van gerealiseerd. Europa dient zijn internationale 
verbintenissen te versterken, met name met het oog op de aanstaande Rio+20-Conferentie 
over duurzame ontwikkeling.

Tot besluit zijn doortastende maatregelen op EU-niveau noodzakelijk voor de aanpak van de 
huidige en toekomstige wateruitdagingen waarmee ons continent geconfronteerd wordt. De 
rapporteur verzoekt de Commissie om de beleidsaanbevelingen van dit verslag op te nemen in 
de formulering van de "Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren" als een 
belangrijke bijdrage tot een effectiever en beter geïntegreerd waterbeleid en gelijke spelregels 
voor de tenuitvoerlegging ervan.


