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De delegaties treffen hierbij de tekst van de ontwerp-verordening aan waarover de groep Visa op 

9 november 2001 een zeer ruime mate van overeenstemming heeft bereikt.  

 

Alleen de Oostenrijkse delegatie maakt nog een studievoorbehoud bij de punten 3 en 4 van artikel 1 

(integratie van foto in het uniform visummodel). 

 

 

_____________________ 
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BIJLAGE 

 

Ontwerp- 

VERORDENING VAN DE RAAD 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van 

een uniform visummodel 

 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 62, lid 2, 

onder b), punt iii), 

 

Gezien het voorstel van de Commissie 1, 

 

Gezien het advies van het Europees Parlement 2, 

 

Overwegende hetgeen volgt: 

 

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad 3 werd een uniform visummodel vastgesteld. 

 

(2) Er moet worden voorzien in gemeenschappelijke normen inzake het gebruik van het 

visummodel, en met name moeten er gemeenschappelijke bepalingen worden vastgesteld ten 

aanzien van de technische methoden en normen voor de invulling van het formulier. 

 

(3) Door de integratie van een volgens hoge veiligheidsnormen vervaardigde foto wordt een 

begin gemaakt met het gebruik van elementen waarmee een duidelijker verband wordt gelegd 

tussen de houder en het visum en wordt er aanzienlijk toe bijgedragen dat het uniforme 

visummodel ook tegen frauduleus gebruik wordt beveiligd. Er zal rekening worden gehouden 

met de specificaties vervat in document nr. 9303 van de ICAO (Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie) betreffende machineleesbare visa. 

                                                
1 PB C … 
2 Advies uitgebracht op ... (nog niet bekendgemaakt in het PB) 
3 PB L 164 van 14.7.1995, blz. 1. 
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(4) Gemeenschappelijke normen betreffende de toepassing van het uniforme visummodel zijn 

onontbeerlijk voor het verwezenlijken van hoge technische normen en om de ontdekking van 

vervalste visumzelfklevers te vergemakkelijken. 

 

(5) De bevoegdheid om deze gemeenschappelijke normen vast te stellen dient te worden verleend 

aan het bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1683/95 ingestelde comité, dat dient te worden 

aangepast met het oog op het bepaalde in Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 

tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden 4. 

 

(6) Derhalve dient Verordening (EG) nr. 1683/95 dienovereenkomstig te worden gewijzigd. 

 

(7) De maatregelen waarin deze verordening voorziet om het uniforme visummodel beter te 

beveiligen, laten de vigerende bepalingen inzake de erkenning van de geldigheid van 

reisdocumenten onverlet. 

 

(8) Deze verordening doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten tot het erkennen van 

staten en territoriale eenheden en van de paspoorten, reisdocumenten en identiteitsbewijzen 

die door de autoriteiten daarvan zijn afgegeven. 

 

(9) Wat de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreft, houdt deze verordening een 

ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis. Die ontwikkeling valt onder het 

gebied als bedoeld in artikel 1, punt B, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 

17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese 

Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de 

wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de 

ontwikkeling van het Schengenacquis. 

                                                
4 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
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(10) [Met toepassing van artikel 3 van het protocol betreffende de positie van het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag 

tot oprichting van de Europese Gemleenschap is gehecht, heeft het Verenigd Koninkrijk met 

een schrijven d.d. ... kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en 

toepassing van deze verordening.] 

 

(11) Overeenkomstig artikel 1 van het protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk 

en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Ierland niet deel aan de aanneming van deze 

verordening en bijgevolg is de verordening niet bindend voor, noch van toepassing op Ierland, 

 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

 

Verordening (EG) nr. 1683/95 wordt als volgt gewijzigd: 

 

(1) Artikel 2 wordt als volgt gelezen: 

 

"Artikel 2 

 

1. Overeenkomstig de in artikel 6, lid 2, bedoelde procedure worden anvullende technische 

specificaties voor het uniforme visummodel vastgesteld voor: 

 

a) aanvullende elementen en vereisten inzake beveiliging, met inbegrip van hogere normen 

ter bestrijding van vervalsing en namaak; 

 

b) technische methoden en normen voor de invulling van het uniforme visum. 

 

2. De kleuren van de visumzelfklever kunnen worden gewijzigd overeenkomstig de in 

artikel 6, lid 2, bedoelde procedure.". 
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(2) Artikel 6 wordt als volgt gelezen: 

 

"Artikel 6 

 

1) De Commissie wordt bijgestaan door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van 

de lidstaten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. 

 

2) Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van 

Besluit 1999/468/EG, overeenkomstig artikel 7 van dat besluit, van toepassing. 

 

3) De in artikel 5, lid 6, bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.". 

 

(3) De volgende alinea wordt toegevoegd aan artikel 8: 

 

"De integratie van de in punt 2, onder a), van de Bijlage bedoelde foto vindt plaats ten laatste 

vijf jaar na de vaststelling van de in artikel 2 bedoelde technische maatregelen.". (1) 

 

(4) Het volgende punt wordt ingevoegd in de Bijlage: 

 

"2a. Er wordt een volgens hoge veiligheidsnormen vervaardigde foto geïntegreerd.". 5 

 

                                                
5  Studievoorbehoud van de Oostenrijkse delegatie. 
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Artikel 2 

 

Bijlage 8 van de definitieve versie van de Gemeenschappelijke Instructies en bijlage 6 van de 

definitieve versie van het gemeenschappelijk handboek zoals deze eruitzien ingevolge het besluit 

van het Uitvoerend Comité Schengen van 28 april 1999 [SCH/Com-ex(99) 13], worden gewijzigd 

teneinde rekening te houden met de bij deze verordening in Verordening (EG) nr. 1683/95 aan-

gebrachte wijzigingen. 

 

Artikel 3 

 

Deze verordening doet niets af aan de bevoegdheid van de lidstaten ten aanzien van de erkenning 

van staten en gebiedsdelen, alsmede van de paspoorten, identiteitsbewijzen en reisdocumenten die 

door de autoriteiten daarvan worden afgegeven. 

 

Artikel 4 

 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in 

het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. 

 

 

 

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is overeenkomstig het EG-Verdrag recht-

streeks toepasselijk in elke lidstaat. 

 

 

 

_______________ 

 


