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(Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT
RAAD

COMMISSIE

INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD

van 22 december 1998

betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de commu-
nautaire wetgeving

(1999/C 73/01)

HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE EN DE COMMISSIE VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gezien de op 2 oktober 1997 door de Intergouverne-
mentele Conferentie goedgekeurde en aan de slotakte
van het Verdrag van Amsterdam gehechte verklaring (nr.
39) inzake de redactionele kwaliteit van de communau-
taire wetgeving,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)ÙEen duidelijke, eenvoudige en nauwkeurige redactie
van communautaire wetgevingsbesluiten is van essen-
tieel belang voor de transparantie van de communau-
taire wetgeving, en om te verkrijgen dat deze door
publiek en bedrijfsleven goed wordt begrepen. Die
wijze van redigeren is ook nodig voor een correcte
uitvoering en een uniforme toepassing van de com-
munautaire wetgeving in de lidstaten.

(2)ÙOvereenkomstig de rechtspraak van het Hof van Jus-
titie vereist het beginsel van de rechtszekerheid, dat
deel uitmaakt van de communautaire rechtsorde, dat
de communautaire wetgeving duidelijk en nauw-
keurig is en de toepassing ervan door de justitiabelen
voorzienbaar is. Deze eis is bijzonder dwingend in
het geval van een besluit dat financiñle consequenties
kan hebben en dat verplichtingen oplegt aan particu-
lieren teneinde de belanghebbenden in staat te stellen
de omvang van de hen bij dat besluit opgelegde ver-
plichtingen nauwkeurig te kennen.

(3)ÙDerhalve is het wenselijk voor de redactionele kwali-
teit van de communautaire wetgeving in onderlinge
overeenstemming richtsnoeren vast te stellen. Die
richtsnoeren zijn bestemd voor de communautaire
instellingen bij de vaststelling van hun wetgevingsbe-
sluiten, alsook voor diegenen die in het kader van de
communautaire instellingen aan de uitwerking en de
redactie van wetgevingsbesluiten meewerken, onge-
acht of het om de uitwerking van de oorspronkelijke
tekst gaat, dan wel om de diverse wijzigingen die
daarin in de loop van de wetgevingsprocedure wor-
den aangebracht.

(4)ÙDeze richtsnoeren dienen vergezeld te gaan van
maatregelen die geñigend zijn om een correcte toe-
passing ervan te garanderen, welke maatregelen door
elke instelling binnen haar eigen kader moeten wor-
den vastgesteld.

(5)ÙDe rol van de juridische diensten van de instellingen,
met inbegrip van de daartoe behorende juridisch-lin-
guõstische deskundigen, bij de verbetering van de re-
dactionele kwaliteit van de communautaire wetge-
vingsbesluiten dient te worden versterkt.

(6)ÙDeze richtsnoeren vormen een aanvulling op de in-
spanningen van de instellingen om de communau-
taire wetgeving toegankelijker en begrijpelijker te
maken, met name door middel van de officiñle codi-
ficatie van wetgevingsteksten, de algehele herziening
en de vereenvoudiging van de bestaande teksten.

(7)ÙDeze richtsnoeren dienen te worden beschouwd als
instrumenten voor intern gebruik van de instellingen.
Zij zijn niet van juridisch bindende aard,

STELLEN IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING DE
ONDERHAVIGE RICHTSNOEREN VAST:

Algemene beginselen

1.ÙDe communautaire wetgevingsbesluiten worden dui-
delijk, eenvoudig en nauwkeurig geredigeerd.

2.ÙBij de redactie van communautaire besluiten wordt
rekening gehouden met de aard van het betrokken
besluit, en met name met het al dan niet bindende
karakter ervan (verordening, richtlijn, besluit/be-
schikking, aanbeveling of andere).

3.ÙBij redactie van besluiten wordt rekening gehouden
met de doelgroep, zodat de betrokkenen ondubbel-
zinnig hun rechten en verplichtingen kunnen ken-
nen, en met degenen die tot taak hebben aan het be-
sluit uitvoering te geven.
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4.ÙDe bepalingen van de besluiten worden beknopt ge-
formuleerd en hebben een zo homogeen mogelijke
inhoud. Te lange artikelen en zinnen, onnodig inge-
wikkelde bewoordingen en overmatig gebruik van
afkortingen dienen te worden vermeden.

5.ÙGedurende het gehele tot de vaststelling leidende
proces wordt bij de redactie van ontwerpen van be-
sluiten, wat woordgebruik en zinsbouw betreft, reke-
ning gehouden met het veeltalige karakter van de
communautaire wetgeving; begrippen of termen die
eigen zijn aan een bepaalde nationale rechtsorde
mogen niet alleen dan met omzichtigheid worden
gehanteerd.

6.ÙDe gebruikte terminologie dient coherent te zijn, en
dit zowel binnen de bepalingen van eenzelfde besluit
als ten opzichte van die van reeds geldende beslui-
ten, vooral wanneer die op eenzelfde gebied betrek-
king hebben.

Voor dezelfde begrippen dienen dezelfde termen ge-
bruikt te worden, daarbij evenwel zo min mogelijk
afwijkend van de betekenis die in het gewone of in
het juridische of technische taalgebruik daaraan
wordt gegeven.

Verschillende delen van het besluit

7.ÙAlle communautaire besluiten van algemene strek-
king hebben een standaardstructuur (titel, aanhalin-
gen, overwegingen, regelgevend gedeelte en, in
voorkomend geval, bijlagen).

8.ÙDe titel van het besluit geeft zo beknopt en volledig
mogelijk het voorwerp ervan aan en is niet mislei-
dend wat de inhoud van het regelgevend gedeelte
betreft. In voorkomend geval mag de volledige titel
door een titel in verkorte vorm (citeertitel) worden
gevolgd.

9.ÙDe aanhalingen verwijzen naar de rechtsgrondslag
van het besluit en naar de belangrijkste fasen van de
procedure die tot de vaststelling ervan hebben geleid.

10.ÙDe overwegingen hebben tot doel de essentiñle bepa-
lingen van het regelgevend gedeelte beknopt te moti-
veren, zonder de bewoordingen daarvan te herhalen
of te parafraseren. Zij bevatten geen regelgevende
bepalingen noch politieke wensen.

11.ÙDe overwegingen worden genummerd.

12.ÙHet regelgevend gedeelte van een bindend besluit
bevat geen bepalingen die niet regelgevend zijn, zo-
als wensen of politieke verklaringen, noch bepalin-
gen die passages of artikelen van verdragen overne-
men of parafraseren of geldende rechtsbepalingen
bevestigen.

Aankondigingen van de inhoud van andere artikelen
en herhalingen van de titel van het besluit mogen
evenmin in een besluit voorkomen.

13.ÙIn voorkomend geval worden in een artikel aan het
begin van het regelgevend gedeelte doel en toepas-
singsgebied van het besluit omschreven.

14.ÙAls de in het besluit gebruikte termen geen ondub-
belzinnige betekenis hebben, dienen deze termen in
een enkel artikel aan het begin van het besluit onder-
gebracht en gedefinieerd te worden. Deze definitie
mag geen autonome regelgevende elementen bevat-
ten.

15.ÙHet regelgevend gedeelte beantwoordt zoveel moge-
lijk aan een standaardstructuur (doel en toepassings-
gebied — definities — rechten en verplichtingen —
procedurevoorschriften — toepassingsmaatregelen
— bepalingen ter toekenning van uitvoeringsbe-
voegdheden — overgangs- en slotbepalingen).

Het regelgevend gedeelte wordt onderverdeeld in ar-
tikelen en, naar gelang van de lengte en de com-
plexiteit ervan, in titels, hoofdstukken en afdelingen.
Bevat een artikel een lijst, dan dient elk element van
die lijst bij voorkeur met een nummer of een letter in
plaats van met een streepje te worden aangegeven.

Interne en externe verwijzingen

16.ÙVerwijzingen naar andere besluiten dienen zoveel
mogelijk te worden vermeden. In verwijzingen wordt
nauwkeurig het besluit of de bepaling waarnaar
wordt verwezen aangegeven. Kruisverwijzingen (ver-
wijzingen naar een besluit of een artikel waarin weer
naar de eerste bepaling wordt verwezen) en cascade-
verwijzingen (verwijzingen naar een bepaling waarin
weer naar een andere bepaling wordt verwezen)
moeten eveneens worden vermeden.

17.ÙAls in het regelgevend gedeelte van een bindend be-
sluit wordt verwezen naar een niet-bindend besluit,
wordt daarmee laatstgenoemd besluit nog niet bin-
dend. Wensen de redacteuren dat de inhoud van het
niet-bindende besluit geheel of gedeeltelijk bindend
wordt, dan dient de tekst ervan zoveel mogelijk als
onderdeel van het bindende besluit te worden over-
genomen.

Wijzigingsbesluiten

18.ÙElke wijziging van een besluit wordt duidelijk als zo-
danig geformuleerd. Wijzigingen hebben de vorm
van een tekst die in het te wijzigen besluit wordt in-
gevoegd. Aan vervanging van volledige bepalingen
(artikel of ~~n van de onderverdelingen daarvan)
wordt de voorkeur gegeven boven de invoeging of
schrapping van zinnen, zinsdelen of woorden.
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Een wijzigingsbesluit mag geen autonome materiñle
bepalingen bevatten die niet in het gewijzigde besluit
passen.

19.ÙEen besluit waarvan het hoofddoel niet de wijziging
van een ander besluit is, kan in fine wijzigingen van
andere besluiten behelzen, die voortvloeien uit de
vernieuwende werking van de eigen bepalingen.
Gaat het om belangrijke wijzigingen, dan dient hier-
voor een afzonderlijk wijzigingsbesluit te worden
vastgesteld.

Slotbepalingen, bepalingen tot intrekking en bijlagen

20.ÙBepalingen die data, termijnen, uitzonderingen, af-
wijkingen of verlengingen bevatten, alsmede over-
gangsbepalingen (met name betreffende de gevolgen
van het besluit voor bestaande situaties) en slotbepa-
lingen (inwerkingtreding, uiterste omzettingsdatum
en toepassing in de tijd van het besluit) worden
nauwgezet geredigeerd.

De bepalingen betreffende de uiterste termijnen voor
de omzetting en de toepassing van de besluiten be-
vatten een in dag/maand/jaar uitgedrukte datum.
Voor richtlijnen worden deze termijnen normaal in
een aantal maanden of jaren uitgedrukt, teneinde
een passende periode voor de omzetting te garande-
ren.

21.ÙBesluiten en bepalingen die zijn komen te vervallen,
worden uitdrukkelijk ingetrokken. Als nieuwe beslui-
ten worden aangenomen, wordt uitdrukkelijk ver-
meld dat alle besluiten en bepalingen die als gevolg
daarvan niet meer van toepassing zijn of zonder
voorwerp zijn geworden, worden ingetrokken.

22.ÙDe technische aspecten van het besluit zijn opgeno-
men in de bijlagen, waarnaar in het regelgevend ge-
deelte van het besluit specifiek wordt verwezen. De
bijlagen mogen dus geen nieuwe rechten of verplich-
tingen die niet in het regelgevend gedeelte voorko-
men, bevatten.

De bijlagen worden duidelijk geformuleerd en heb-
ben een standaardstructuur,

KOMEN DE VOLGENDE UITVOERINGSMAATREGE-
LEN OVEREEN:

De instellingen nemen de intern-organisatorische maat-
regelen die zij voor een juiste toepassing van deze richt-
snoeren nodig oordelen.

Met name

a)Ùgeven de instellingen hun juridische diensten opdracht
binnen het jaar dat op de bekendmaking van deze
richtsnoeren volgt een gemeenschappelijke handlei-
ding op te stellen ten behoeve van eenieder die aan de
redactie van wetgevingsteksten meewerkt;

b) regelen de instellingen hun respectieve interne proce-
dures zodanig dat de juridische diensten, met inbegrip
van hun juridisch-linguõstische deskundigen, tijdig en
elk binnen het kader van zijn instelling, met het oog
op de toepassing van deze richtsnoeren, redactionele
voorstellen kunnen doen;

c) bevorderen de instellingen binnen de eigen organen
of diensten die bij het wetgevingsproces betrokken
zijn, de instelling van redactieteams;

d) verstrekken de instellingen hun ambtenaren en andere
personeelsleden een opleiding in juridisch formuleren
en maken zij hen met name bewust van de gevolgen
van de veeltaligheid voor de redactionele kwaliteit;

e) bevorderen de instellingen de samenwerking met de
lidstaten voor een beter begrip van de bijzondere bij
het redigeren van teksten in aanmerking te nemen as-
pecten;

f) bevorderen de instellingen de ontwikkeling en verbe-
tering van de elektronische hulpmiddelen bij het juri-
disch redigeren van teksten;

g) bevorderen de instellingen de goede samenwerking
van hun respectieve diensten die op de redactionele
kwaliteit toezien;

h) geven de instellingen hun respectieve juridische dien-
sten opdracht op gezette tijden voor hun respectieve
instelling een verslag op te stellen over de maatrege-
len die voor de toepassing van de punten a) tot en
met g), zijn getroffen.

Gedaan te Brussel, 22 december 1998.

Voor het Europees
Parlement

De Voorzitter

Voor de Raad
van de Europese Unie

De Voorzitter

Voor de Commissie
van de Europese Gemeenschappen

De Voorzitter
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Verklaring van het Europees Parlement

Het Europees Parlement is van mening dat aangezien een communautair wetgevingsbesluit op
zichzelf begrijpelijk (,,self-explaining’’) moet zijn de lidstaten en/of lidstaten geen interprete-
rende verklaringen moeten aannemen.

In de verdragen zijn geen bepalingen opgenomen inzake de aanneming van interpreterende
verklaringen, die onverenigbaar is met de aard van het Gemeenschapsrecht.

Verklaringen van de Raad

Net zoals het Europees Parlement is de Raad van oordeel dat alle communautaire wetgevings-
besluiten als zodanig begrijpelijk moeten zijn. De aanneming van verklaringen waarin de wet-
gevingsbesluiten worden geõnterpreteerd, dient dan ook zoveel mogelijk te worden vermeden
en de inhoud van eventuele verklaringen moet in voorkomend geval in de tekst van het besluit
worden opgenomen.

Er zij evenwel opgemerkt dat dergelijke door de communautaire wetgever aangenomen verkla-
ringen verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht mits zij niet in tegenspraak zijn met het
betrokken wetgevingsbesluit en voor het publiek beschikbaar worden gesteld (zoals bepaald in
artikel 151, lid 3, van het EG-Verdrag als gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam).

De Raad acht het wenselijk dat de algemene beginselen van goede redactie die voortvloeien uit
de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wet-
geving, in voorkomend geval als leidraad dienen bij de redactie van de besluiten die overeen-
komstig de titels V en VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden aangenomen.

De Raad is van oordeel dat het, ter wille van een grotere transparantie van het communautaire
besluitvormingsproces, wenselijk zou zijn dat de Commissie er zorg voor draagt dat de toelich-
ting bij haar wetgevingsvoorstellen voortaan via de meest geñigende middelen (bijvoorbeeld
bekendmaking in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, versprei-
ding langs elektronische of andere weg) op ruime schaal onder het publiek wordt verspreid.

De Raad is van oordeel dat, afgezien van de door de wetgever aan te nemen officiñle codifica-
ties van wetgevingsbesluiten, het voor een betere toegankelijkheid van herhaaldelijk of substan-
tieel gewijzigde communautaire wetgeving dienstig zou zijn dat het Bureau voor officiñle publi-
caties zijn werkzaamheden met het oog op de informele consolidatie van de wetgevingsbeslui-
ten intensiveert en voor een betere openbaarmaking van deze teksten zorgt. Voorts dient in
overleg met de andere instellingen te worden nagegaan of er eventueel maatregelen moeten
komen om een meer gestructureerd gebruik van de techniek van de geactualiseerde codificatie
te bevorderen. Deze techniek maakt het mogelijk de codificatie en de wijzigingen van een
besluit in ~~n enkele wetgevingstekst te combineren.
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