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Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige 
bijbehorende akten

35. Verklaring ad artikel 191 A, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap                                                                                                                                       ..................................................................................................................................  
39. Verklaring inzake de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving                             ........................  
41. Verklaring betreffende de bepalingen inzake transparantie, toegang tot documenten en 
fraudebestrijding                                                                                                                                   ..............................................................................................................................  
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[…]

35. Verklaring ad artikel 191 A, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

De Conferentie komt overeen dat de in artikel 191 A, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap bedoelde beginselen en voorwaarden het een lidstaat mogelijk maken de Commissie of de 
Raad te verzoeken een uit die lidstaat afkomstig document niet zonder zijn voorafgaande toestemming aan 
derden door te geven. 

[…]

39. Verklaring inzake de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving 

De Conferentie neemt er nota van dat de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving, met het 
oog op een correcte toepassing door de bevoegde nationale instanties en een beter begrip bij het publiek en 
het bedrijfsleven, van cruciaal belang is. Zij herinnert aan de conclusies van het Voorzitterschap van de 
Europese Raad van Edinburgh op 11 en 12 december 1992, alsook aan de resolutie van de Raad van 8 juni 
1993 betreffende de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen C 166 van 17. 6. 1993, blz. 1). 

De Conferentie is van oordeel dat de drie Instellingen die bij de procedure voor het aannemen van 
communautaire wetgeving betrokken zijn, namelijk het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, 
richtsnoeren moeten vastleggen inzake de redactionele kwaliteit van deze wetgeving. Zij benadrukt voorts 
dat deze wetgeving toegankelijker moet worden gemaakt en verheugt zich in dit verband over de aanneming 
en eerste toepassing van een versnelde werkmethode voor een officiële codificatie van wetteksten, ingesteld 
bij het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 (Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen C 102 van 4. 4. 1996, blz. 2). 

De Conferentie verklaart dan ook dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het volgende 
behoren te doen: 

- in onderlinge overeenstemming richtsnoeren vaststellen ter verbetering van de redactionele kwaliteit van 
de communautaire wetgeving en van deze richtsnoeren uitgaan bij de behandeling van voorstellen voor 
communautaire wetgeving of ontwerp-wetgeving en daarbij de interne organisatorische maatregelen te 
treffen die zij nodig achten voor de correcte toepassing van die richtsnoeren; 

- alles in het werk stellen om de codificatie van wetteksten te bespoedigen. 

[…]

41. Verklaring betreffende de bepalingen inzake transparantie, toegang tot documenten en 
fraudebestrijding 
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De Conferentie is van oordeel dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, wanneer zij handelen 
krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, de in het kader van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap geldende bepalingen inzake transparantie, toegang tot 
documenten en fraudebestrijding als leidraad moeten nemen.

[…]
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