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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD
BESLUIT VAN DE RAAD
van 20 mei 1999
tot vaststelling in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslag van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengen-acquis vormen
(1999/435/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Handelend op basis van artikel 2, lid 1, tweede alinea, eerste
zin, van het Protocol gehecht aan het Verdrag betreffende de
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, tot opneming van het Schengen-acquis in het
kader van de Europese Unie (hierna te noemen het SchengenProtocol);
(1) Overwegende dat de Raad het Schengen-acquis moet vast-

stellen om in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Verdragen de rechtsgrondslagen voor elk
van de bepalingen van het Schengen-acquis te kunnen vaststellen;

(2) Overwegende dat vaststelling van een rechtsgrondslag

slechts vereist is voor die bindende bepalingen of besluiten
van het Schengen-acquis die nog van kracht zijn;

(3) Overwegende dat de Raad derhalve moet vaststellen voor

welke bepalingen of besluiten van het Schengen-acquis in
overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de
Verdragen geen rechtsgrondslag hoeft te worden vastgesteld;

(4) Overwegende dat de constatering dat het voor de Raad

d) de inhoud van de bepaling is in wetgeving van de Europese Gemeenschap of de Europese Unie of door een
door alle lidstaten aangenomen rechtsinstrument opgenomen en is daarmee overbodig geworden,
e) de bepaling is door de in overeenstemming met artikel 6
van het Schengen-Protocol te sluiten overeenkomst met
de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen overbodig geworden,
f) de bepaling betreft een aangelegenheid die buiten het
optreden van de Gemeenschap en de doelstellingen van
de Europese Unie valt, en die derhalve betrekking heeft
op een van de gebieden waarop de lidstaten zich vrijheid
van optreden voorbehouden. Hiertoe behoren bepalingen
die slechts van betekenis kunnen zijn voor de berekening
van financiële aanspraken van of tussen de betrokken
lidstaten;
(5) Overwegende dat het, ook wanneer het voor de Raad op

een van de bovengenoemde gronden niet nodig of niet
passend is om voor sommige bepalingen van het Schengenacquis rechtsgrondslagen vast te stellen, dit niet tot gevolg
heeft dat die bepalingen komen te vervallen of niet langer
zouden gelden; dat de rechtsgevolgen van de nog vigerende
besluiten die op basis van die bepalingen zijn aangenomen,
onverlet blijven;

onnodig of niet passend is om voor sommige bepalingen
van het Schengen-acquis een rechtsgrondslag vast te stellen
in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van
de Verdragen, kan worden gerechtvaardigd op de volgende
gronden:

(6) Overwegende dat de rechten en plichten van Denemarken

a) de bepaling heeft geen bindende rechtskracht, en een
vergelijkbare bepaling kan door de Raad slechts worden
aangenomen op grond van een instrument waarin niet
naar een rechtsgrondslag in een van de Verdragen wordt
verwezen,

BESLUIT:

b) de bepaling is mettertijd en/of door bepaalde gebeurtenissen overbodig geworden,
c) de bepaling heeft betrekking op institutionele regelingen
die moeten worden geacht te zijn vervangen door procedures van de Europese Unie,

in artikel 3 van het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie en in de
artikelen 1 tot en met 5 van het Protocol betreffende de
positie van Denemarken worden geregeld,

Artikel 1
1.
Overeenkomstig de bijlage bij het Protocol tot opneming
van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie,
omvat het Schengen-acquis alle in bijlage A bij dit besluit vermelde besluiten.
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2.
Het in lid 1 bedoelde Schengen-acquis wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen,
met uitzondering echter van de in artikel 2 genoemde bepalingen, alsmede de bepalingen die op het tijdstip van de aanneming van dit besluit als vertrouwelijk gerubriceerd zijn
door het Uitvoerende Comité van Schengen.
3.
De Raad behoudt zich het recht voor om op een later
tijdstip ook andere gedeelten van het Schengen-acquis in het
Publicatieblad bekend te maken, met name bepalingen waarvan
de bekendmaking noodzakelijk lijkt in het algemene belang of
die de Raad van belang acht voor de uitlegging van het Schengen-acquis.
Artikel 2
De Raad, handelend op basis van artikel 2, lid 1, tweede alinea,
tweede zin, van het Schengen-Protocol, behoeft in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Verdragen
geen rechtsgrondslag vast te stellen voor de volgende bepalingen en besluiten van het Schengen-acquis:
a) de in deel 1 van bijlage B opgesomde bepalingen van de op
19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de
Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden, ter uitvoering van het Akkoord
van Schengen en de bijbehorende slotakte en verklaringen
(de Schengen-overeenkomst);
b) de in deel 2 van bijlage B opgesomde bepalingen van de
overeenkomsten en protocollen inzake de toetreding tot het
Akkoord van Schengen en de Schengen-overeenkomst die

10.7.1999

gesloten zijn met de Italiaanse Republiek (ondertekend te
Parijs op 27 november 1990), het Koninkrijk Spanje en de
Portuguese Republiek (ondertekend te Bonn op 25 juni
1991), de Helleense Republiek (ondertekend te Madrid op
6 november 1992), de Republiek Oostenrijk (ondertekend te
Brussel op 28 april 1995) en het Koninkrijk Denemarken,
de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996);
c) de in deel 3 van bijlage B opgesomde besluiten en verklaringen van het bij de Schengen-overeenkomst ingestelde Uitvoerend Comité;
d) de besluiten van de Centrale Groep, waarvoor haar door het
Uitvoerende Comité machtiging is verleend, die in deel 3
van bijlage B zijn opgenomen.
Artikel 3
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Euroepse
Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 20 mei 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
E. BULMAHN
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BIJLAGE A
Artikel 1
SCHENGENACQUIS

1. Het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van
de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.
2. De op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek
Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ter uitvoering
van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles
aan de gemeenschappelijke grenzen en de bijbehorende slotakte en verklaringen.
3. De overeenkomsten en protocollen inzake de toetreding tot het Akkoord van 1985 en de uitvoeringsovereenkomst
van 1990 die gesloten zijn met de Italiaanse Republiek (ondertekend te Parijs op 27 november 1990), het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek (ondertekend te Bonn op 25 juni 1991), de Helleense Republiek (ondertekend te
Madrid op 6 november 1992), de Republiek Oostenrijk (ondertekend te Brussel op 28 april 1995) en het Koninkrijk
Denemarken, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996) en
de bijbehorende slotakte en verklaringen.
4. De besluiten en verklaringen van het Uitvoerend Comité van Schengen:
5. De besluiten van de Centrale Groep, waarvoor haar door het Uitvoerend Comité machtiging is verleend.

Besluiten

SCH/Com-ex (93) 3
14.12.1993

Administrative en Financiële regeling
SECRETARIAAT-GENERAAL

SCH/Com-ex (93) 9
14.12.1993

Bevestiging van de verklaringen van de Ministers en Staatssecretarissen
betreffende verdovende middelen en psychotrope stoffen
DRUGS  JUSTITIELE SAMENWERKING

SCH/Com-ex (93) 10
14.12.1993

Bevestiging van de verklaringen van de Ministers en Staatssecretarissen
d.d. 19 juni 1992 en 30 juni 1993 betreffende de inwerkingstelling van
de uitvoeringsovereenkomst
INWERKINGTREDING

SCH/Com-ex (93) 11
14.12.1993

Bevestiging van de verklaringen van de Ministers en Staatssecretarissen
INWERKINGTREDING

SCH/Com-ex (93) 14
14.12.1993

Verbetering van de praktijk inzake justitiële samenwerking op het gebied
van de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen
DRUGS  JUSTITIELE SAMENWERKING

SCH/Com-ex (93) 16
14.12.1993

Financiële regeling betreffende de kosten voor de installatie en exploitatie
van het Schengen-C.SIS
SIS

SCH/Com-ex (93) 21
14.12.1993

Verlenging van het eenvormige visum
VISA

SCH/Com-ex (93) 22 herz.
14.12.1993

Vertrouwelijk karakter van bepaalde documenten
UITVOEREND COMITÉ

SCH/Com-ex (93) 24
14.12.1993

Gemeenschappelijke beginselen van annulering, intrekking en beperking
van de geldigheidsduur van het eenvormige visum
VISA

SCH/Com-ex (94) 1 herz. 2
26.4.1994

Aanpassingsmaatregelen met het oog op verwijdering van verkeersbeperkingen aan rijwegovergangen aan de binnengrenzen
BINNENGRENZEN

SCH/Com-ex (94) 2
26.4.1994

Afgifte van eenvormige visa aan de grens
VISA

SCH/Com-ex (94) 15 herz.
21.11.1994

Invoering van een geautomatiseerde procedure voor raadpleging van de
centrale autoriteiten krachtens art. 17, lid 2, van de uitvoeringsovereenkomst

SCH/Com-ex (94) 16 herz.
21.11.1994

Aanschaf van gemeenschappelijke in- en uitreisstempels
BUITENGRENZEN
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SCH/Com-ex (94) 17 herz. 4
22.12.1994

Invoering en toepassing van de Schengenregeling op verkeersluchthavens
en secundaire luchthavens
LUCHTHAVENS

SCH/Com-ex (94) 25
22.12.1994

Uitwisseling van statistische gegevens betreffende visumafgifte
VISA

SCH/Com-ex (94) 27
22.12.1994

De Schengenrekeningen 1993 worden goedgekeurd: hiervoor wordt kwijting verleend aan de secretariats-generaal van de Benelux Economische
Unie
BEGROTING  SECRETARIAAT  GENERAAL

SCH/Com-ex (94) 28 herz.
22.12.1994

Verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en/of
psychotrope stoffen bedoeld in artikel 75 Uitvoerringsovereenkomst
DRUGS

SCH/Com-ex (94) 29 herz. 2
22.12.1994

Inwerkingstelling van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni
1990
INWERKINGTREDING

SCH/Com-ex (95) PV 1 herz.
(punt nr. 8)

Gemeenschappelijk visumbeleid
VISA

SCH/Com-ex (95) 7
29.6.1995

Het Uitvoerend Comité bekrachtigt het besluit tot gebruikmaking van het
secretariaat-generaal van de Benelux Economische Unie ten behoeve van
de gunning van de opdracht tot totstandbrenging van SIRENE fase II
SIS  SIRENE II

SCH/Com-ex (95) 20 herz. 2
20.12.1995

Goedkeuring van document SCH/I (95) 40, 6e herz., betreffende de
procedure voor toepassing van artikel 2, lid 2, van de Schengenovereenkomst
BINNENGRENZEN

SCH/Com-ex (95) 21
20.12.1995

Snelle uitwisseling tussen de Schengenstaten van statistische en concrete
gegevens welke wijzen op een eventuele disfunctionaliteit aan de buitengrenzen
BUITENGRENZEN

SCH/Com-ex (96) 13 herz.
27.6.1996

Afgifte van Schengenvisa op grond van artikel 30, lid 1, onder a), van de
Schengen-Uitvoeringsovereenkomst
VISA

SCH/Com-ex (96) 15 corr. 2
27.6.1996

Wijziging van de administratieve en financiële regeling
SECRETARIAAT-GENERAAL

SCH/Com-ex (96) 27
19.12.1996

Visumafgifte aan de grens aan zeelieden op doorreis
VISA

SCH/Com-ex (97) 2 herz. 2
25.4.1997

Aanbesteding van de voorstudie inzake SIS II
SIS

SCH/Com-ex (97) 6 herz. 2
24.6.1997

Schengenhandleiding politiële samenwerking handhaving openbare orde
en veiligheid
POLITIËLE SAMENWERKING

SCH/Com-ex (97) 14
7.10.1997

Uitvoering van de installatie- en werkingsbegroting van C.SIS voor 1995
BEGROTING  SIS

SCH/Com-ex (97) 17 herz.
15.12.1997

Verdeelsleutel 1998/1999
SIS

SCH/Com-ex (97) 18
7.10.1997

Aandeel van Noorwegen en IJsland in de installatie- en werkingskosten
van C.SIS
SIS

SCH/Com-ex (97) 19
7.10.1997

Vaststelling van de werkingsbegroting van C.SIS voor 1998
BEGROTING  SIS

SCH/Com-ex (97) 20
7.10.1997

Gebruik van het uniform visummodel door Noorwegen en IJsland
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SCH/Com-ex (97) 22 herz.
15.12.1997

Vaststelling van de begroting 1998 voor het Schengensecretariaat
BEGROTING  SECRETARIAAT
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SCH/Com-ex (97) 24
7.10.1997

Ontwikkeling van het SIS
SIS

SCH/Com-ex (97) 27 herz. 4
7.10.1997

Inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen in Italië
INWERKINGTREDING

SCH/Com-ex (97) 28 herz. 4
7.10.1997

Inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen in Oostenrijk
INWERKINGTREDING

SCH/Com-ex (97) 29 herz. 2
7.10.1997

Inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen in Griekenland
INWERKINGTREDING

SCH/Com-ex (97) 32
15.12.1997

Harmonisatie van het visumbeleid
VISA

SCH/Com-ex (97) 33
15.12.1997

Wijziging van artikel 18 van de administratieve en financiële regeling
BEGROTING

SCH/Com-ex (97) 34 herz.
15.12.1997

Toepassing van het gemeenschappelijk optreden inzake een uniform model verblijfstitel
VISA

SCH/Com-ex (97) 35
15.12.1997

Wijziging van het Financieel Reglement voor het C.SIS
SIS

SCH/Com-ex (97) 38 herz.
15.12.1997

Financieel Reglement voor de Beheereenheid
SIS

SCH/Com-ex (97) 39 herz.
15.12.1997

Leidraad voor bewijsmiddelen en indicaties in het kader van overnameovereenkomsten tussen de Schengenstaten
OVERNAME

SCH/Com-ex (98) 1 herz. 2
21.4.1998

Rapportage door de Task Force

SCH/Com-ex (98) 2
21.4.1998

Project SIS 1+
BEGROTING  SIS

SCH/Com-ex (98) 3
21.4.1998

Verslag over het beheer van de C.SIS-begroting voor 1996
BEGROTING  SIS

SCH/Com-ex (98) 5
21.4.1998

Begrotingsraming voor de installatiekosten van C.SIS in 1998
BEGROTING  SIS

SCH/Com-ex (98) 6
21.4.1998

Begrotingsraming 1998 voor fase II van het SIRENE-netwerk
BEGROTING  SIRENE II

SCH/Com-ex (98) 7
21.4.1998

Begrotingsraming 1998 voor de uitgaven van de beheereenheid
BEGROTING  SIS

SCH/Com-ex (98) 8
21.4.1998

Begrotingsraming 1998 voor de Help Desk
BEGROTING  SIS

SCH/Com-ex (98) 9
21.4.1998

Begroting van de GCA
BEGROTING  SECRETARIAAT

SCH/Com-ex (98) 10
21.4.1998

Samenwerking tussen de Overeenkomstsluitende partijen inzake verwijdering van vreemdelingen per vliegtuig.
OVERNAME

SCH/Com-ex (98) 11
21.4.1998

C.SIS met 15/18 verbindingen
SIS

SCH/Com-ex (98) 12
21.4.1998

Uitwisseling op lokaal niveau van visastatistieken
VISA

SCH/Com-ex (98) 15
23.6.1998

SIS-Installatiebegroting voor 1998
BEGROTING  SIS
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SCH/Com-ex (98) 17
23.6.1998

Vertrouwelijkheid van bepaalde documenten

SCH/Com-ex (98) 18 herz.
23.6.1998

Maatregelen ten aanzien van staten die problemen opleveren op het
gebied van afgifte van documenten op grond waarvan verwijdering uit
de Schengenruimte mogelijk wordt
OVERNAME  VISA

SCH/Com-ex (98) 19
23.6.1998

Monaco
VISA  BUITENGRENZEN  SIS

SCH/Com-ex (98) 21
23.6.1998

Afstempeling van paspoorten van visumaanvragers
VISA

SCH/Com-ex (98) 24
23.6.1998

Visumvrijstellingsovereenkomsten (artikel 20 van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst)
VISA

SCH/Com-ex (98) 26 def.
16.9.1998

Oprichting van de Permanente Commissie Schengen-Uitvoeringsovereenkomst

SCH/Com-ex (98) 27
23.6.1998

Jaarrapport 1997

SCH/Com-ex (98) 29 herz.
23.6.1998

Bezemclausule houdende toepassing van het gehele technische acquis van
Schengen

SCH/Com-ex (98) 30
16.9.1998

Ontwerp-begroting 1999 voor fase II van het SIRENE-netwerk

SCH/Com-ex (98) 31
16.9.1998

Ontwerp-begroting 1999 voor de uitgaven van de beheereenheid

SCH/Com-ex (98) 32
16.9.1998

Goedkeuring van het verslag over de rekeningen voor 1997 voor fase II
van het SIRENE-netwerk

SCH/Com-ex (98) 33
16.9.1998

Goedkeuring van het verslag over de rekeningen voor 1997 voor de
beheereenheid

SCH/Com-ex (98) 34
16.9.1998

Goedkeuring van het verslag over de rekeningen voor 1996 en 1997
voor de Help Desk

SCH/Com-ex (98) 35 herz. 2
16.9.1998

Terbeschikkingstelling van het Gemeenschappelijk Handboek aan de EUtoetredingskandidaten

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2

Actieplan ter bestrijding van illegale immigratie

SCH/Com-ex (98) 43 herz.
16.9.1998

Ad hoc commissie Griekenland

SCH/Com-ex (98) 44
16.12.1998

Begrotingsraming voor de installatie van C.SIS voor 1999

SCH/Com-ex (98) 45
16.12.1998

Begrotingsraming voor de werking van C.SIS voor 1999

SCH/Com-ex (98) 46 herz. 2
16.12.1998

Begroting 1999 van de Gemeenschappelijke Controleautoriteit

SCH/Com-ex (98) 47 herz.
16.12.1998

Begroting 1999 van het Schengensecretariaat

SCH/Com-ex (98) 49 herz. 3
16.12.1998

Inwerkingstelling van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst voor Griekenland

SCH/Com-ex (98) 50
16.12.1998

Uitvoering van de begroting (installatie en exploitatie) van C.SIS voor
1997

SCH/Com-ex (98) 51 herz. 3
16.12.1998

Grensoverschrijdende politiële samenwerking op verzoek bij de voorkoming en opsporing van strafbare feiten

SCH/Com-ex (98) 52
16.12.1998

Leidraad voor de grensoverschrijdende politiële samenwerking
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SCH/Com-ex (98) 53 herz. 2

Harmonisatie van het visumbeleid  Afschaffing van de grijze lijsten

SCH/Com-ex (98) 56
16.12.1998

Handboek van de documenten waarin een visum kan worden aangebracht

SCH/Com-ex (98) 57
16.12.1998

Invoering van geharmoniseerde formulieren ter staving van een uitnodiging, logiesverstrekkings- respectievelijk garanstellingsverklaring

SCH/Com-ex (98) 58 herz.
16.12.1998

Verslag van de Permanente Commissie voor de toepassing van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst door de Bondsrepubliek Duitsland

SCH/Com-ex (98) 59 herz.
16.12.1998

Gecoördineerde inzet van documentenadviseurs

SCH/Com-ex (99) 1 herz. 2
28.4.1999

Acquis verdovende middelen

SCH/Com-ex (99) 3
28.4.1999

Begroting van de Help Desk voor 1999

SCH/Com-ex (99) 4
28.4.1999

Installatiekosten van C.SIS

SCH/Com-ex (99) 5
28.4.1999

SIRENE-handboek

SCH/Com-ex (99) 6
28.4.1999

Acquis op het gebied van telecommunicatie

SCH/Com-ex (99) 7 herz. 2
28.4.1999

Verbindingsambtenaren

SCH/Com-ex (99) 8 herz. 2
28.4.1999

Vergoeding aan informanten

SCH/Com-ex (99) 9 herz.
28.4.1999

Sanering van het Schengenacquis

SCH/Com-ex (99) 10
28.4.1999

Illegale wapenhandel

SCH/Com-ex (99) 11 herz. 2
28.4.1999

Besluit betreffende de Overeenkomst inzake inbreuken op de verkeerswetgeving

SCH/Com-ex (99) 13
28.4.1999

Afschaffing van oudere versies van het Gemeenschappelijk Handboek en
van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en goedkeuring van de
nieuwe versies

SCH/Com-ex (99) 14
28.4.1999

Handboek van de documennten waarin een visum kan worden aangebracht

SCH/Com-ex (99) 16 herz. 2
28.4.1999

Regeling van de relatie Schengen-Benelux

SCH/Com-ex (99) 17 herz.
28.4.1999

Afwikkeling van de werkzaamheden na 1 mei 1999

SCH/Com-ex (99) 18
28.4.1999

Verbetering van de politiële samenwerking bij de voorkoming en opsporing van strafbare feiten

Verklaringen
SCH/Com-ex (93) decl. 5
14.12.1993

SIRENE-handboek

SCH/Com-ex (93) decl. 6
14.12.1993

Maatregelen voor samenwerking tussen de met de controles aan de
grenzen belaste diensten
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SCH/Com-ex (93) decl. 13
14.12.1993

Leidraad ter vergemakkelijking van de internationale strafrechtelijke samenwerking bij de bestrijding van de sluikhandel in verdovende middelen

SCH/Com-ex (94) decl. 8
27.6.1994

Buitengrenzen

SCH/Com-ex (94) decl. 13. herz. 2
22.12.1994

Procedures voor doorgeleiding van documenten

SCH/Com-ex (94) decl. 14 herz.
22.12.1994

SIS

SCH/Com-ex (95) decl. 2
29.6.1995

Politiële samenwerking

SCH/Com-ex (95) decl. 3
29.6.1995

Grensoverschrijdende politiële samenwerking

SCH/Com-ex (95) decl. 4
20.12.1995

Uitwisseling van informatie betreffende afgegeven visa

SCH/Com-ex (95) decl. 5
20.12.1995

Harmonisering van de legesrechten

SCH/Com-ex (96) decl. 1
21.2.1996

Terrorisme

SCH/Com-ex (96) decl. 2 herz.
18.4.1996

Aanpak van het probleem van drugtoerisme en illegale drugstromen

SCH/Com-ex (96) decl. 4 herz.
18.4.1996

Harmonisering van de legesrechten bij visumafgifte

SCH/Com-ex (96) decl. 5
18.4.1996

Definiëring van het begrip vreemdeling

SCH/Com-ex (96) decl. 6 herz. 2
26.6.1996

Verklaring inzake de uitlevering

SCH/Com-ex (96) decl. 7 herz.
27.6.1996

Verklaring inzake het overgave- en overnamebeleid tussen de Schengenstaten onderling

SCH/Com-ex (97) decl. 1 herz. 3
25.4.1997

Inwerkingstelling van de Overeenkomst in Italië, Griekenland en Oostenrijk

SCH/Com-ex (97) decl. 4
24.6.1997

Jaarlijks rapport betreffende de stand van zaken aan de buitengrenzen
van de staten waar de Schengenuitvoeringsovereenkomst in de periode 1
januari 1996 tot 31 december 1996 werd toegepast

SCH/Com-ex (97) decl. 5 herz.
24.6.1997

Conclusies van het op 14 en 15 april 1997 te Lissabon gehouden seminar
over de gemeenschappelijke alternatieve maatregelen

SCH/Com-ex (97) decl. 6
25.4.1997

Problemen bij de vaststelling van de identiteit en het verkrijgen van
paspoortvervangende reisdocumenten

SCH/Com-ex (97) decl. 8
24.6.1997

Proefproject Controle van de bij de handel in gestolen voertuigen gebruikte routes

SCH/Com-ex (97) decl. 9
24.6.1997

Proefproject Handel in Verdovende Middelen en Illegale Immigratie

SCH/Com-ex (97) decl. 10
24.6.1997

Inwerkingstelling van de Schengenuitvoeringsovereenkomst in Italië,
Griekenland en Oostenrijk

SCH/Com-ex (97) decl. 11
7.10.1997

Lijst van Italiaanse, Oostenrijkse en Griekse autoriteiten die rechtstreeks
het Schengeninformatiesysteem mogen bevragen

SCH/Com-ex (97) decl. 12
7.10.1997

Lijst van instanties met centrale bevoegdheid voor het nationale deel van
SIS

SCH/Com-ex (97) decl. 13 herz. 2
21.4.1998

Ontvoering van minderjarigen
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SCH/Com-ex (97) decl. 14 herz.
15.12.1997

Maatregelen tegen derde staten die problemen bij overname opleveren

SCH/Com-ex (98) decl. 1
23.6.1998

Netwerk van nationale deskundigen op het gebied van immigratie

SCH/Com-ex (98) decl. 2 herz.
16.9.1998

Strategie inzake de detachering van verbindingsambtenaren

SCH/Com-ex (98) decl. 3
16.9.1998

Inzet van documentenadviseurs

SCH/Com-ex (98) decl. 7
16.12.1998

Lijst van autoriteiten ingevolge artikel 101 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst

SCH/Com-ex (98) decl. 8
16.12.1998

Behandeling van vreemdelingen die niet voldoen aan de voorwaarden
voor inreis of verblijf op het grondgebied van een Schengenstaat

SCH/Com-ex (98) decl. 9
16.12.1998

Resultaten en conclusies van de bezoeken aan de geselecteerde buitenlandse vertegenwoordingen

SCH/Com-ex (98) decl. 10
16.12.1998

Veiligheid van de buitengrenzen van het Schengengebied als systeem van
progressieve beveiligingslijnen

SCH/Com-ex (98) decl. 11 herz.
16.12.1998

Jaarsverslag 1997 betreffende de stand van zaken aan de buitengrenzen
van het Schengengebied

SCH/Com-ex (99) decl. 2 herz.
28.4.1999

SIS-structuur

SCH/Com-ex (99) decl. 3
28.4.1999

Rapport inzake de controles aan de Schengen-buitengrenzen met betrekking tot verdovende middelen

6. Lijst van de besluiten die ter uitvoering van de Overeenkomst zijn aangenomen door de instanties waaraan het
Uitvoerend Comité bevoegdheden op het gebied van de besluitvorming heeft verleend.
Besluiten van de Centrale Groep

SCH/C (95) 122 herz. 4
31.10.1995

Aanneming van de administratieve en financiële regeling voor fase II van
het SIRENE-netwerk

SCH/C (95) 122 herz. 5
23.2.1998

Wijziging van de financiële regeling voor fase II van het SIRENE-netwerk

SCH/C (98) 117
27.10.1998

Actieplan ter bestrijding van illegale immigratie

SCH/C (99) 25
22.3.1999

Algemene beginselen voor de vergoeding aan informanten en vertrouwenspersonen

SCH/C (95) 47 herz.
26.4.1999

Verlening van decharge begroting 1998
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BIJLAGE B
Artikel 2
DEEL 1

De op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland,
de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen:
artikel 2, lid 4
artikel 4, voorzover het controles van bagage betreft (1)
artikel 10, lid 2
artikel 19, lid 2
artikelen 28 tot en met 38 en bijbehorende definities (2)
artikel 60
artikel 70
artikel 74
artikelen 77 tot en met 81 (3)
artikel 83 tot en met 90 (3)
artikelen 120 tot en met 125
artikelen 131 tot en met 135
artikel 137
artikelen 139 tot en met 142
Slotakte: verklaring 2
Slotakte: verklaringen 4, 5 en 6
Protocol
gemeenschappelijke verklaring
verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
DEEL 2
1. Het Protocol, ondertekend te Parijs op 27 november 1990, betreffende de toetreding van de Regering van de
Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van
de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijk afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985.
2. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Parijs op 27 november 1990, betreffende de
toetreding van de Italiaanse Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de
Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni
1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, de Slotakte ervan en de bijhorende verklaringen:
artikel 1
artikelen 5 en 6
Slotakte: deel I
deel II, verklaringen 2 en 3
verklaring van de ministers en staatsscretarissen.
(1) Artikel 4 is voorzover het controles van bagage betreft niet langer geldig, gelet op Verordening (EEG) nr. 3925/91 van de Raad van 19
december 1991 betreffende de afschaffing van de controles en de formaliteiten die van toepassing zijn op de handbagage en de
ruimbagage van personen op intracommunautaire vluchten en op de bagage van personen bij intracommunautaire zeereizen (PB L
374 van 31.12.1991, blz. 4).
(2) Vervangen door de op 15 juni 1990 te Dublin ondertekende Overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij een van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen wordt ingediend (PB
C 254 van 19.8.1997, blz. 1).
(3) Artikelen 77 tot en met 81 en artikelen 83 tot en met 90 van de Schengen-overeenkomst zijn vervangen door Richtlijn 91/477/EEG
van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. Ingevolge artikel 296, lid 1, onder b), van
het EG-Verdrag zijn de lidstaten bevoegd voor oorlogswapens.
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3. Het Protocol, ondertekend te Bonn op 25 juni 1991, betreffende de toetreding van de Regering van het Koninkrijk
Spanje tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november
1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en de
bijbehorende verklaringen.
4. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Bonn op 25 juni 1991, betreffende de toetreding van
het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te
Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november
1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden, de Slotakte ervan en de bijbehorende verklaringen:
artikel 1
artikel 5 en 6
Slotakte deel I
deel II, verklaringen 2 en 3
deel III, verklaringen 1, 3 en 4
verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
5. Het Protocol, ondertekend op te Bonn op 25 juni 1991, betreffende de toetreding van de Regering van de Portugese
Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november
1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en de
bijbehorende verklaringen.
6. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Bonn op 25 juni 1991, betreffende de toetreding van
de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de
Benelex Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te
Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november
1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden, de Slotakte ervan en de bijhorende verklaringen:
artikel 1
artikel 7 en 8
Slotakte: deel I
deel II, verklaringen 2 en 3
deel III, verklaringen 2, 3 4 en 5
verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
7. Het Protocol, ondertekend te Madrid op 6 november 1992, betreffende de toetreding van de Regering van de
Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de
Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november
1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en bij
de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de bijbehorende verklaring.
8. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Madrid op 6 november 1992, betreffende de
toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de
Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni
1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november
1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni
1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden, de Slotakte ervan de bijbehorende verklaringen:
artikel 1
artikelen 6 en 7
Slotakte: deel I
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deel II, verklaringen 2, 3, 4 en 5
deel III, verklaringen 1 en 3
verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
9. Het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 april 1995, betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek
Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27
november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk
de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek.
10. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 28 april 1995, betreffende de toetreding
van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen,
ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese
Republiek, en de Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991
en 6 november 1992 zijn toegetreden, en de Slotakte ervan:
artikel 1
artikelen 5 en 6
Slotakte: deel I
deel II, verklaring 2
deel III.
11. Het Protocol, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, betreffende de toetreding van de Regering van het
Koninkrijk Denemarken tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, en de bijbehorende verklaring.
12. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, betreffende de
toetreding van het Koninkrijk Denemarken tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te
Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, de Slotakte ervan en de bijbehorende verklaring:
artikel 1
artikel 5 (1)
artikelen 7 en 8
Slotakte: deel I
deel II, verklaring 2
deel III
verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
13. Het Protocol, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, betreffende de toetreding van de Regering van de
Republiek Finland tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, en de bijbehorende verklaring.
14. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, betreffende de
toetreding van de Republiek Finland tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen,
ondertekend de Schengen op 19 juni 1990, de Slotakte ervan en de bijbehorende verklaring:
artikel 1
artikelen 6 en 7
Slotakte: deel I
deel II, verklaring 2
deel III
verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
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15. Het Protocol, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, betreffende de toetreding van de Regering van het
Koninkrijk Zweden tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, en de bijbehorende verklaring.
16. De volgende bepalingen van de Overeenkomsten, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, betreffende de
toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen,
ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, de slotakte en de bijbehorende verklaring:
artikel 1
artikelen 6 en 7
Slotakte: deel I
deel II, verklaring 2
deel III
verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
DEEL 3
Besluiten van het Uitvoerend Comité
Besluit

Inhoud

Criterium (1)

SCH/Com-ex (93) 3
14.12.1993

Administratieve en financiële regeling

(f)

SCH/Com-ex (93) 9
14.12.1993

Bevestiging van de verklaring van de ministers en staatssecretarissen betreffende verdovende middelen en psychotrope stoffen

(a)

SCH/Com-ex (93) 11
14.12.1993

Bevestiging van de verklaring van de ministers en staatssecretarissen

(a)

SCH/Com-ex (94) 27
22.12.1994

De Schengenrekeningen 1993 worden goedgekeurd: hiervoor wordt kwijting verleend aan het secretariaat-generaal
van de Benelux Economische Unie

(f)

SCH/Com-ex (95) 7
29.6.1995

Het Uitvoerend Comité bevestigd het besluit om de gunning
van het SIRENE-netwerk fase II via het Secretariaat-Generaal
van de Benelux Economische Unie te laten verlopen

(f)

SCH/Com-ex (96) 15 corr. 2
27.6.1996

Wijziging van de administratieve en financiële regeling

(f)

SCH/Com-ex (97) 14
7.10.1997

Uitvoering van de installatie- en werkingsbegroting van het
C-SIS voor 1995

(b)

SCH/Com-ex (97) 17 herz.
15.12.1997

Verdeelsleutel voor 1998/1999

(f)

SCH/Com-ex (97) 19
7.10.1997

Vaststelling van de werkingsbegroting van het C.SIS voor
1998

(b)

SCH/Com-ex (97) 20
7.10.1997

Gebruikmaking van het uniforme visummodel, Noorwegen
 IJsland

(e)

SCH/Com-ex (97) 22 herz.
15.12.1997

Vaststelling van de begroting voor het Schengensecretariaat
voor 1998

(f)

SCH/Com-ex (97) 27 herz. 4
7.10.1997

Inwerkingstelling van de Schengenuitvoeringsovereenkomst
in Italië

(b)

SCH/Com-ex (97) 28 herz. 4
7.10.1997

Inwerkingstelling van de Schengenuitvoeringsovereenkomst
in Oostenrijk

(b)

SCH/Com-ex (97) 33
15.12.1997

Wijziging van artikel 18 van de financiële regeling

(f)

SCH/Com-ex (97) 38 herz.
15.12.1997

Financiële regeling voor de beheereenheid

(c)
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Besluit

Inhoud

10.7.1999

Criterium (1)

SCH/Com-ex (98) 2
21.4.1998

Projekct SIS 1+

(f)

SCH/Com-ex (98) 3
21.4.1998

Beheerrapoort inzake de C.SIS-begroting voor 1996

(f)

SCH/Com-ex (98) 5
21.4.1998

Begrotingsraming inzake de C.SIS-installatiekosten voor
1998

(f)

SCH/Com-ex (98) 6
21.4.1998

Begrotingsraming 1998 voor fase II van het SIRENE-netwerk

(f)

SCH/Com-ex (98) 7
21.4.1998

Begrotingsraming 1998 inzake de uitgaven voor de beheereenheid

(f)

SCH/Com-ex (98) 8
21.4.1998

Begrotingsraming 1998 voor de Help Desk

(f)

SCH/Com-ex (98) 9
21.4.1998

Begroting van de GCA

(f)

SCH/Com-ex (98) 15
23.6.1998

Installatiebegroting van SIS voor 1998
BEGROTING  SIS

(f)

SCH/Com-ex (98) 24
23.6.1998

Overeenkomst tot afschaffing van de visumplicht (artikel 20
Schengenuitvoeringsovereenkomst) VISA

(f)

SCH/Com-ex (98) 27
23.6.1998

Jaarverslag 1997

(f)

SCH/Com-ex (98) 30
16.9.1998

Ontwerp-begroting 1999 voor fase II van het SIRENE-netwerk

(f)

SCH/Com-ex (98) 31
16.9.1998

Ontwerp-begroting 1999 voor de beheerenheid

(f)

SCH/Com-ex (98) 32
16.9.1998

Goedkeuring van het verslag over de rekeningen van 1997
voor fase II van het SIRENE-netwerk

(f)

SCH/Com-ex (98) 33
16.9.1998

Goedkeuring van het verslag over de rekeningen van 1997
voor de beheereenheid

(f)

SCH/Com-ex (98) 34
16.9.1998

Goedkeuring van het verslag over de rekeningen van 1996
en 1997 voor de Help Desk

(f)

SCH/Com-ex (98) 44
16.12.1998

Begrotingsraming inzake de C.SIS-installatiekosten voor
1999

(f)

SCH/Com-ex (98) 45
16.12.1998

Begrotingsraming voor de werking van C.SIS voor 1999

(f)

SCH/Com-ex (98) 46 herz. 2
16.12.1998

Begroting 1999 van de Gemeenschappelijke Controle-instantie

(f)

SCH/Com-ex (98) 47 herz.
16.12.1998

Begroting 1999 van het Schengensecretariaat

(f)

SCH/Com-ex (98) 50
16.12.1998

Uitvoering van de begroting (installatie en exploitatie) van
C.SIS voor 1997

(f)

SCH/Com-ex (98) 58 herz.
16.12.1998

Verslagen van de Permanente Commissie over de toepassing
van de Schengenuitvoeringsovereenkomsten door de Bondsrepubliek Duitsland

(b)

SCH/Com-ex (99) 1 herz. 2
28.4.1999

Acquis verdovende middelen

(a)

SCH/Com-ex (99) 9 herz.
28.4.1999

Sanering van het Schengen-acquis

(b)
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Besluit

Inhoud

L 176/15

Criterium (1)

SCH/Com-ex (99) 16 herz. 2
28.4.1999

Regeling van de relatie Schengen-Benelux

(f)

SCH/Com-ex (99) 17 herz.
28.4.1999

Afwikkeling van de werkzaamheden na 1 mei 1999

(f)

(1) De in deze kolom vermelde toelichtingen (in de vorm van letters) corresponderen met de onder overweging 4 genoemde criteria.

Verklaringen van het Uitvoerend Comité
Verklaring

Inhoud

Criterium (1)

SCH/Com-ex (93) decl. 5
14.12.1993

SIRENE-handboek

(b)

SCH/Com-ex (93) decl. 6
14.12.1993

Maatregelen voor samenwerking tussen de met de controles
aan de grenzen belaste diensten

(a)

SCH/Com-ex (93) decl. 13
14.12.1993

Leidraad ter vergemakkelijking van de strafrechtelijke samenwerking bij de bestrijding van de sluikhandel in verdovende middelen

(a)

SCH/Com-ex (94) decl. 8
27.6.1994

Buitengrenzen

(a)

SCH/Com-ex (94) decl. 13 herz. 2
22.12.1994

Procedures voor doorgeleiding van documenten

(a)

SCH/Com-ex (94) decl. 14 herz.
22.12.1994

SIS

(b)

SCH/Com-ex (95) decl. 2
29.6.1995

Politiële samenwerking

(a)

SCH/Com-ex (95) decl. 3
20.12.1995

Grensoverschrijdende politiële samenwerking

(a)

SCH/Com-ex (95) decl. 4
20.12.1995

Uitwisseling van informatie betreffende afgegeven visa

(a)

SCH/Com-ex (95) decl. 5
20.12.1995

Harmonisering van legesrechten

(a)

SCH/Com-ex (96) decl. 1
21.2.1996

Terrorisme

(a)

SCH/Com-ex (96) decl. 2 herz.
18.4.1996

Aanpak van drugstoerisme en illegale drugsstromen

(a)

SCH/Com-ex (96) decl. 4 herz.
18.4.1996

Harmonisering van de legesrechten bij visumafgifte

(a)

SCH/Com-ex (96) decl. 7 herz.
27.6.1996

Overgave- en overnamebeleid van de Schengenstaten

(a)

SCH/Com-ex (97) decl. 1 herz. 3
25.4.1997

Jaarverslag 1996

(b)

SCH/Com-ex (97) decl. 4
24.6.1997

Jaarverslag betreffende de stand van zaken aan de buitengrenzen van de staten waar de Schengenuitvoeringsovereenkomst in de periode 1 januari 1996 tot 31 december 1996
werd toegepast

(b)

SCH/Com-ex (97) decl. 5 herz.
24.6.1997

Conclusies van het op 14 en 15 april 1997 te Lissabon
gehouden seminar over de gemeenschappelijke alternative
maatregelen

(b)
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Verklaring

10.7.1999

Inhoud

Criterium (1)

SCH/Com-ex (97) decl. 6
25.4.1997

Problemen bij de vaststelling van de identiteit en het verkrijgen van paspoortvervangende reisdocumenten

(a)

SCH/Com-ex (97) decl. 8
24.6.1997

Proefproject Controle van de bij de handel in gestolen
voertuigen gebruikte routes

(a)

SCH/Com-ex (97) decl. 9
24.6.1997

Proefprojecten Illegale handel in verdovende middelen en
Illegale immigratie

(a)

SCH/Com-ex (97) decl. 10
24.6.1997

Inwerkingstelling van de Schengenuitvoeringsovereenkomst
in Italië, Griekenland en Oostenrijk

(a)

SCH/Com-ex (97) decl. 11
7.10.1997

Lijst van Italiaanse, Oostenrijkse en Griekse autoriteiten die
rechtstreeks het Schengeninformatiesysteem mogen bevragen

(a)

SCH/Com-ex (97) decl. 12
7.10.1997

Lijst van instanties met centrale bevoegdheid voor het nationale deel van SIS

(a)

SCH/Com-ex (97) decl. 14 herz.
15.12.1997

Maatregelen tegen derde staten die problemen bij overname
opleveren

(a)

SCH/Com-ex (98) decl. 1
23.6.1998

Net van internationale deskundigen op het gebied van immigratie

(a)

SCH/Com-ex (98) decl. 2 herz.
16.9.1998

Strategie inzake de detachering van verbindingsambtenaren

(a)

SCH/Com-ex (98) decl. 3
16.9.1998

Inzet van documentenadviseurs

(a)

SCH/Com-ex (98) decl. 7
16.12.1998

Lijst van autoriteiten ingevolge artikel 101 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst

(a)

SCH/Com-ex (98) decl. 8
16.12.1998

Behandeling van vreemdelingen die niet voldoen aan de
voorwaarden voor inreis of verblijf op het grondgebied
van een Schengenstaat

(a)

SCH/Com-ex (98) decl. 9
16.12.1998

Resultaten en conclusies van de bezoeken aan geselecteerde
buitenlandse vertegenwoordigingen

(a)

SCH/Com-ex (98) decl. 10
16.12.1998

Veiligheid van de buitengrenzen van het Schengengebied als
systeem van progressieve beveiligingslijnen

(a)

SCH/Com-ex (98) decl. 11 herz.
16.12.1998

Jaarverslag 1997 betreffende de stand van zaken aan de
buitengrenzen van het Schengengebied

(a)

SCH/Com-ex (98) decl. 3
28.4.1999

Rapport inzake de controles aan de Schengen-buitengrenzen met betrekking tot verdovende middelen

(a)

(1) De in deze kolom vermelde toelichtingen (in de vorm van letters) corresponderen met de onder overweging 4 genoemde criteria.

Besluiten van de Centrale Groep
Besluit

Inhoud

Criterium (1)

SCH/C (95) 122 herz. 4
31.10.1995

Goedkeuring administratieve en financiële regeling SIRENEnetwerk fase II

(f)

SCH/C (95) 122 herz. 5
23.2.1998

SIRENEnetwerk

(f)

SCH/C (99) 47 herz.
26.4.1999

Verlening van decharge over begroting 1998

(f)

(1) De in deze kolom vermelde toelichtingen (in de vorm van letters) corresponderen met de onder overweging 4 genoemde criteria.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 20 mei 1999
tot vaststelling, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de
rechtsgrondslagen van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengen-acquis vormen
(1999/436/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op artikel 2, lid 1, tweede alinea, tweede zin, van het
Protocol gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de
Europese Unie (hierna te noemen het Schengen-Protocol);
(1) Overwegende dat overeenkomstig artikel 2, lid 1, eerste

alinea, van het Schengen-Protocol, het Schengen-acquis
zoals omschreven in de bijlage bij het Protocol, vanaf de
datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam en onverminderd het bepaalde in lid 2 van artikel 2
van het Protocol, met onmiddelijke ingang van toepassing
zal zijn op de dertien in artikel 1 van het Protocol genoemde lidstaten;

(2) Overwegende dat dit besluit het voortbestaan van de wet-

telijke verplichtingen uit hoofde van de Uitvoeringsovereenkomst van 1990 volstrekt onverlet laat;

(3) Overwegende dat een van de doelstellingen van de be-

voegdheid die de Raad krachtens artikel 2, lid 1, tweede
alinea, van het Schengen-Protocol heeft om met eenparigheid van stemmen en in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Verdragen de rechtsgrondslagen vast te stellen voor elk van de bepalingen en besluiten die het Schengen-acquis vormen, bestaat in het
bepalen van de rechtsgrondslagen van toekomstige voorstellen en initiatieven tot wijziging van of om voort te
bouwen op het Schengen-acquis, zoals beoogd in artikel
5, lid 1, eerste alinea, van het Schengen-Protocol, waarop
de toepasselijke bepalingen van de Verdragen van toepassing zullen zijn, met inbegrip van de bepalingen inzake de
vorm van het aan te nemen rechtsbesluit en de procedure
voor de aanneming ervan;

(4) Overwegende dat sommige bepalingen van de Overeen-

komst van Schengen van 1990 de overeenkomstsluitende
staten verplichten sancties in te voeren voor de daadwerkelijke handhaving ervan zonder dat evenwel harmonisatie
van deze sancties vereist is; overwegende dat derhalve de
vast te stellen rechtsgrondslag van deze bepalingen de
grondslag moet zijn die is vastgesteld voor de regels, op
overtreding waarvan sancties moeten staan, zonder afbreuk te doen aan de rechtsgrondslag van toekomstige
maatregelen ter harmonisering van de sancties;

(5) Overwegende dat de vaststelling van een rechtsgrondslag

in overeenstemming met de destbetreffende bepalingen
van de Verdragen voor elk van de bepalingen of besluiten
die het Schengen-acquis vormen, de uitoefening van de
verantwoordelijkheden die de lidstaten hebben krachtens
artikel 64 van het VEG en artikel 33 van het VEU ten

aanzien van de handhaving van de openbare orde en de
bescherming van de binnelandse veiligheid, onverlet laat;
(6) Overwegende dat de vaststelling van een rechtsgrondslag

in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van
de Verdragen voor elk van de bepalingen of besluiten die
het Schengen-acquis vormen, of de vaststelling dat een
rechtsgrondslag voor deze bepalingen of besluiten niet
noodzakelijk is, geen abfreuk doet aan het recht van de
lidstaten om controles uit te voeren op goederen die verband houden met door de lidstaten uitgevaardigde verboden of beperkingen, indien deze controles verenigbaar
zijn met det Gemeenschapsrecht;

(7) Overwegende dat de vaststelling van een rechtsgrondslag,

in overeenstemming met het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, voor bepalingen van de Overeenkomst van 1990 van Schengen die in het bijzonder betrekking hebben op de voorwaarden voor toegang tot het
grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen of
voor het afgeven van visa, de huidige regelgeving ten aanzien van het vraagstuk van de erkenning van de geldigheid
van reisdocumenten onverlet laat;

(8) Overwegende dat de rechten en plichten van Denemarken

worden geregeld in artikel 3 van het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie, en in de artikelen 1 tot en met 5 van het
Protocol betreffende de positie van Denemarken;

(9) Overwegende dat bij de opneming van Schengen in de

Europese Unie rekening moet worden gehouden met de
verbanden tussen het Protocol betreffende de positie van
Denemarken, het Protocol betreffende de positie van het
Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van bepaalde
aspecten van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap en van het Verdrag betreffende de Europese
Unie, en het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie, dat de basis vormt
voor diverse vormen van overname van en deelneming
aan het Schengen-acquis alsmede de verdere ontwikkeling
daarvan;

(10) Overwegende dat in het Schengen-Protocol zelf wordt be-

paald dat de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen bij de uitvoering van het Schengen-acquis en de
verdere ontwikkeling ervan worden betrokken op basis
van de op 19 december 1996 te Luxemburg ondertekende
overeenkomst;

(11) Overwegende dat de wetgevingsbesluiten die krachtens een

voorstel of een initiatief tot het verder ontwikkelen van het
Schengen-acquis worden vastgesteld, in de overwegingen
een verwijzing naar het Schengen-Protocol moeten bevatten, zodat rechtszekerheid kan worden gewaarborgd en de
tot het Schengen-Protocol behorende bepalingen te allen
tijde kunnen worden toegepast;
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(12) Overwegende dat, gelet op artikel 134 van de Schengen-

Uitvoeringsovereenkomst, de integratie van het Schengenacquis in het kader van de Europese Gemeenschap de
bevoegdheid van de lidstaten met betrekking tot de erkenning van staten en territoriale eenheden, hun autoriteiten
en reis- en andere documenten die door hen zijn afgegeven, onverlet laat,

10.7.1999
Artikel 5

De rechtsgrondslagen van de rechtsbesluiten die voor de uitvoering van de Schengen-overeenkomst zijn aangenomen door
de instanties waaraan het Uitvoerend Comité beslissingsbevoegdheid heeft verleend, worden overeenkomstig bijlage D
vastgesteld.
Artikel 6

BESLUIT:

Artikel 1
In dit besluit worden de rechtsgrondslagen vastgesteld van elk
van de bepalingen en besluiten die het Schengen-acquis vormen en die in de bijlagen A-D staan opgesomd, met uitzondering van de bepalingen en besluiten waarvoor de Raad, uit
hoofde van artikel 2, lid 1, tweede alinea, tweede zin, van het
Schengen-Protocol, heeft bepaald dat een rechtsgrondslag niet
nodig is.
Artikel 2
De rechtsgrondslagen van de bepalingen van de op 19 juni
1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden, ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing
van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (hierna
de Schengen-Overeenkomst genoemd), met bijbehorende Slotakte, worden overeenkomstig bijlage A vastgesteld.
Artikel 3
De rechtsgrondslagen van de bepalingen van de Overeenkomsten inzake de toetreding tot de Schengen-Overeenkomst
die gesloten zijn met de Italiaanse Republiek (op 27 november
1990 ondertekend te Parijs), het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (op 25 juni 1991 ondertekend te Bonn), de
Helleense Republiek (op 6 november 1992 ondertekend te Madrid), de Republiek Oostenrijk (op 28 april 1995 ondertekend
te Brussel) en het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (op 19 december 1996 ondertekend te Luxemburg), met de bijbehorende Slotakten en verklaringen, worden overeenkomstig bijlage B vastgesteld.
Artikel 4
De rechtsgrondslagen van de besluiten en verklaringen van het
Uitvoerend Comité dat is ingesteld bij de Schengen-Overeenkomst worden overeenkomstig bijlage C vastgesteld.

Ten aanzien van de in artikel 1 van het Protocol tot opneming
van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie
genoemde lidstaten is het territoriale toepassingsgebied van de
bepalingen of besluiten die het Schengen-acquis vormen, waarvoor de Raad op basis van artikel 2, lid 1, tweede zin, van
bovengenoemd Protocol een rechtsgrondslag in titel IV van het
derde deel van het EG-Verdrag heeft vastgesteld, en het territoriale toepassingsgebied van maatregelen die op dergelijke bepalingen of besluiten zijn gebaseerd of deze wijzigen, het toepassingsgebied dat is vastgesteld in artikel 138 van de Schengen-overeenkomst van 1990 en in de desbetreffende bepalingen
in de akten van toetreding tot die Overeenkomst.
Artikel 7
Dit besluit doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten tot het erkennen van staten en territoriale eenheden,
alsmede van paspoorten, reis- en identiteitsdocumenten die
door de autoriteiten daarvan zijn afgeven.
Artikel 8
De besluiten die krachtens een voorstel of een initiatief tot het
verder ontwikkelen van het Schengen-acquis worden vastgesteld, moeten in de overwegingen een verwijzing naar het
Schengen-Protocol bevatten.
Artikel 9
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 20 mei 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
E. BULMAHN
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BIJLAGE A
Artikel 2

Schengen-acquis

1. Overeenkomst d.d. 14 juni 1985 tussen de Regeringen
van de Benelux-Economische Unie, de Bondsrepubliek
Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen

EU-rechtsgrondslag

artikel 2 van het Schengen-protocol

2. Schengen-uitvoeringsovereenkomst, bijbehorende Slotakte en gemeenschappelijke verklaringen:
artikel 1, behalve voor de definities van asielverzoek,
asielzoeker en behandeling van een asielverzoek

definities van toepassing op alle artikelen van de Schengen-overeenkomst die krachtens dit besluit een EU-rechtsgrond krijgen

artikel 2 (1)

artikel 62 (1) VEG

artikel 2 (2) en (3)

artikel 62 (1) VEG, met volledige inachtneming van artikel
64 (1) VEG

artikel 3

artikel 62 (2) (a) VEG, erkennende dat de lidstaten bevoegd zijn inzake de aard, de nadere voorwaarden en
de ernst van de sancties uit hoofde van dit artikel

artikel 4 (1)-(3) (1)

artikel 62 (2) (a) VEG, in zoverre deze bepalingen betrekking hebben op personencontrole ter vaststelling van nationaliteit/binnenkomst en onverminderd controles in het
belang van de nationale veiligheid en, in voorkomend
geval, voor fiscale doeleinden

artikel 5, uitgezonderd voor lid (1) (e)

artikel 62 (2) (a) VEG

artikel 5 (1) (e)

artikel 62 (2) (a) VEG, met volledige inachtneming van
artikel 64 (1) VEG en erkennende dat deze bepaling moet
worden gezien in het licht van de door de Intergouvernementele Conferentie van 1996 aangenomen verklaring
met betrekking tot artikel 64 (1) VEG (ex artikel 73 I (1))
(Verklaring nr. 19)

artikel 6

artikel 62 (2) (a) VEG: verklaring uit hoofde van artikel 4
(1)-(3) van toepassing

artikel 7

artikel 66 VEG: in zoverre deze bepalingen betrekking
hebben op personencontrole ter vaststelling van nationaliteit/binnenkomst en onverminderd controles in het belang van de nationale veiligheid en, in voorkomend geval,
voor fiscale doeleinden, en in zoverre deze bepalingen
geen betrekking op vormen van politiële samenwerking
die onder de bepalingen van titel III van de Schengenovereenkomst van 1990 vallen

artikel 8

artikel 62 (2) (a) VEG: de opmerking bij artikel 4 (1)-(3) is
ook in dit geval van toepassing

artikel 9

artikel 62 (2) (b) VEG, met volledige inachtneming van
artikel 64 (2) VEG

artikel 10 (1) en (3)

artikel 62 (2) (b) VEG

artikel 11

artikel 62 (2) (b) VEG

artikel 12

artikel 62 (2) (b) VEG

artikel 13

artikel 62 (2) (b) VEG

artikel 14

artikel 62 (2) (b) VEG, erkennende dat dit de huidige
regels voor erkenning van reisdocumenten onverlet laat

artikel 15

artikel 62 (2) (b) VEG
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artikel 16

artikel 62 (2) (b) VEG

artikel 17 (1), (2) en (3) (a)-(f)

artikel 62 (2) (b) VEG

artikel 17 (3) (g)

artikel 63 (3) VEG

artikel 18

artikelen 62 (2) en 63 (3) VEG

artikel 19 (1)

artikel 62 (3) VEG

artikel 19 (3) en (4)

artikel 62 (3) VEG

artikel 20

artikel 62 (3) VEG

artikel 21

artikel 62 (3) VEG

artikel 22

artikel 62 (3) VEG

artikel 23 (1)

artikel 62 (3) VEG

artikel 23 (2), (3), (4) en (5)

artikelen 62 (3) en 63 (3) VEG

artikel 24

artikelen 62 (3) en 63 (3) VEG

artikel 25

artikelen 62 (3) en 63 (3) VEG

artikel 26

artikel 63 (3) VEG, erkennende dat de lidstaten bevoegd
zijn inzake de aard, de nadere voorwaarden en de ernst
van de sancties uit hoofde van dit artikel

artikel 27 (1)

artikelen 63 (3) VEG, erkennende dat de lidstaten bevoegd
zijn inzake de aard, de nadere voorwaarden en de ernst
van de sancties uit hoofde van dit artikel

artikel 27 (2) en (3)

artikelen 30 (1), 31 en 34 VEU

artikel 39

artikelen 34 en 30 VEU

artikel 40

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 41

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 42

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 43

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 44

artikelen 34 en 30 (1) VEU

artikel 45

artikelen 34 en 30 (1) VEU

artikel 46

artikelen 34 en 30 (1) VEU

artikel 47

artikelen 34 en 30 (1) VEU

artikel 48

artikelen 34 en 31 (a) VEU

artikel 49

artikelen 34 en 31 (a) VEU

artikel 50

artikelen 34 en 31 (a) VEU

artikel 51

artikelen 34 en 31 (a) VEU

artikel 52

artikelen 34 en 31 (a) VEU

artikel 53

artikelen 34 en 31 (a) VEU

artikel 54

artikelen 34 en 31 VEU

artikel 55

artikelen 34 en 31 VEU

artikel 56

artikelen 34 en 31 VEU

artikel 57

artikelen 34 en 31 VEU

artikel 58

artikelen 34 en 31 VEU

artikel 59

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 61

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 62

artikelen 34 en 31 (b) VEU
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artikel 63

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 64

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 65

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 66

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 67

artikelen 34 en 31 (a) VEU

artikel 68

artikelen 34 en 31 (a) VEU

artikel 69

artikelen 34 en 31 (a) VEU

artikel 71

artikelen 34, 30 en 31 VEU

artikel 72

artikelen 34 en 31 VEU

artikel 73

artikelen 34, 30 (1) en 31 VEU

artikel 75

artikel 95 VEG

artikel 76

artikelen 95 en 152 VEG, in zoverre deze bepalingen
alleen betrekking hebben op maatregelen betreffende de
legale handel in gecontroleerde drugs die de werking van
de interne markt beogen; en, met inachtneming van de
bevoegdheden van de afzonderlijke lidstaten, artikelen 30
(1) (a) en 34 VEU, in zoverre deze bepalingen betrekking
hebben op onderdelen van de controle- of tenuitvoerleggingsregelingen van de lidstaten met betrekking tot legale
of illegale drugs

artikel 82

artikel 95 VEG (2)

artikel 91

artikel 95 VEG

artikel 92-119

p. m.

artikel 126 (1) en (2)

artikelen 30 (1) en 34 VEU

artikel 126 (3)

artikelen 30 (1) en 34 VEU en artikel 95 VEG, in zoverre
dit betrekking heeft op persoonsgevens die zijn uitgewisseld ingevolge de bepalingen van de 16 en 25 van de
Schengen-overeenkomst of op basis van de gemeenschappelijke visuminstructie

artikel 126 (4)

artikel 30 (1) en 34 VEU

artikel 127

artikelen 30 (1) en 34 VEU en artikel 95 VEG; wat artikel
127 (1) betreft in zoverre, wat de betrokken lidstaten
betreft, Richtlijn 95/46/EG nog niet van toepassing is
op de verwerking van persoonsgegevens in manuele bestanden

artikel 128 (1) en (3)

artikelen 30 (1) en 34 VEU

artikel 128 (2)

artikelen 30 (1) en 34 VEU en artikel 95 VEG

artikel 129

artikelen 30 (1) en 34 VEU

artikel 130

artikelen 30 (1) en 34 VEU

artikel 136

artikel 62 (2) VEG (rekening houdend met het Protocol
betreffende de buitenlandse betrekkingen van de lidstaten
in verband met de overschrijding van de buitengrenzen
dat aan het VEG is gehecht krachtens het Verdrag van
Amsterdam)

Slotakte: verklaring nr. 1

artikel 2 (2) Schengen-Protocol (mede te lezen in samenhang met artikel 8 daarvan)

Slotakte: verklaring nr. 3

artikelen 30, 31 en 34 VEU

(1) Met betrekking tot controle van bagage is artikel 4 vervangen door Verordening (EEG) nr. 3925/91 van de Raad van 19 december
1991 betreffende de afschaffing van de controles en de formaliteiten die van toepassing zijn op de handbagage en de ruimbagage van
personen op intracommunautaire vluchten en op de bagage van personen bij intracommunautaire zeereizen (PB. L 374 van
31.12.1991, blz. 4).
(2) De artikelen 77 tot en met 81 en de artikelen 83 tot en met 90 van de Schengen-Overeenkomst zijn vervangen door Richtlijn
91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. Voor oorlogswapens zijn de
lidstaten bevoegd krachtens artikel 296, lid 1, onder b), VEG.

L 176/21

L 176/22

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
BIJLAGE B
Artikel 3

Schengen-acquis

EU-rechtsgrondslag

De op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van Italiaanse Republiek tot de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende
Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen
van de staten van de Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14
juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord, en bijbehorende Slotakte en verklaringen:
artikel 2

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 3

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 4

artikelen 34 en 31 (b) VEU

Deel II, verklaring nr. 1

artikel 2 (2) Schengen-Protocol (juncto artikel 8 daarvan)

Gemeenschappelijke verklaring bij de artikelen 2 en 3 van
de Toetredingsovereenkomst

artikel 32 VEU

De op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomst
beteffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de
op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst
ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten
van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek
Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te
Schengen ondertekende Akkoord, waartoe de Italiaanse
Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden, en bijbehorende
Slotakte en verklaringen:
artikel 2

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 3

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 4

artikelen 34 en 31 (b) VEU

Deel II, verklaring nr. 1

artikel 2 (2) Schengen-Protocol (mede te lezen in samenhang met artikel 8 daarvan)

Deel III, verklaring nr. 2

artikelen 34 en 31 (b) VEU

De op 25 juni 1995 te Bonn ondertekende Overeenkomst
betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot
de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de
staten van de benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te
Schengen ondertekende Akkoord, waartoe de Italiaanse
Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden, en bijbehorende
Slotakte en verklaringen:
artikel 2

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 3

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 4

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 5

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 6

artikelen 34 en 31 (a) VEU
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Schengen-acquis

EU-rechtsgrondslag

Deel II, verklaring nr. 1

artikel 2 (2) Schengen-Protocol (mede te lezen in samenhang met artikel 8 daarvan)

Deel III, verklaring nr. 1

artikel 62 (3) VEG

De op 6 november 1992 te Madrid ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende
Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen
van de staten van de Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14
juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord, waartoe de
Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs
ondertekende Overeenkomst is toegetreden en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25
juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomst zijn toegetreden, en bijbehorende Slotakte en verklaringen:
artikel 2

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 3

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 4

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 5

artikelen 34 en 31 (a) VEU

Deel II, verklaring nr. 1

artikel 2 (2) Schengen-Protocol (mede te lezen in samenhang met artikel 8 daarvan)

Deel III, verklaring nr. 2

artikel 31 (a) VEU

De op 28 april 1995 te Brussel ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende
Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen
van de staten van de Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14
juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord, waartoe de
Italiaanse Republiek het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de Helleense Republiek bij de op 27
november 1990, 24 juni 1991, respectievelijk 6 november
1992 ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden, en
bijbehorende Slotakte:
artikel 2

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 3

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 4

artikelen 34 en 31 (b) VEU

Deel II, verklaring nr. 1

artikel 2 (2) Schengen-Protocoll (mede te lezen in samenhang met artikel 8 daarvan)

De op 19 december 1996 te Luxemburg ondertekende
Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken tot de Overeenkomst ter uitvoering van
het op 14 juni 1985 gesloten Schengen Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke buitengrenzen, en de bijbehorende
Slotakte en verklaring:
artikel 2

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 3

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 4

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 5 (2)

artikel 2 (1) Schengen-Protocol

artikel 6

artikel 2 (1) Schengen-Protocol
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Schengen-acquis

EU-rechtsgrondslag

Deel II, verklaring nr. 1

artikel 2 (1) Schengen-Protocol (mede te lezen in samenhang met artikel 8 daarvan)

Deel II, verklaring nr. 3

artikelen 34 en 31 (b) VEU

De op 19 december 1996 te Luxemburg ondertekende
Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek
Finland tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14
juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke buitengrenzen, en de bijbehorende Slotakte
en verklaring:
artikel 2

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 3

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 4

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 5

artikel 2 (1) Schengen-Protocol

Deel II, verklaring nr. 1

artikel 2 (2) Schengen-Protocol (mede te lezen in samenhang met artikel 8 daarvan)

Deel II, verklaring nr. 3

artikelen 34 en 31 (b) VEU

De op 19 december 1996 te Luxemburg ondertekende
Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst ter uitvoering van het
op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke buitengrenzen, en de bijbehorende
Slotakte en verklaring:
artikel 2

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 3

artikelen 34 en 32 VEU

artikel 4

artikelen 34 en 31 (b) VEU

artikel 5

artikel 2 (1) Schengen-Protocol

Deel II, verklaring nr. 1

artikel 2 (2) Schengen-Protocol (mede te lezen in samenhang met artikel 8 daarvan)

Deel II, verklaring nr. 3

artikelen 34 en 31 (b) VEU
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BIJLAGE C
Artikel 4
INDELING VAN DE BESLUITEN EN VERKLARINGEN VAN HET UITVOEREND COMITÉ
Besluiten van het Uitvoerend Comité
Referentie

Inhoud

Rechtsgrondslag EU

SCH/Com-ex (93) 10
14.12.1993

Bevestiging van de verklaringen van de ministers
en staatssecretarissen d.d. 19.6.1992 en
30.6.1993 betreffende de inwerkingstelling

artikel 2, lid 2, van het Schengenprotocol juncto artikel 8
van het Schengenprotocol voorzover een verklaring niet door
het verstrijken van de tijd of
door de gebeurtenissen overbodig is geworden

SCH/Com-ex (93) 14
14.12.1993

Verbetering van de praktijk inzake justitiële samenwerking op het gebied van de bestrijding
van sluikhandel in verdovende middelen

artikel 31, onder a), en artikel
34, VEU

SCH/Com-ex (93) 16
14.12.1993

Financiële regeling betreffende de kosten voor de
installatie en exploitatie van het Schengen-C.SIS

p. m.

SCH/Com-ex (93) 21
14.12.1993

Verlenging van het eenvormige visum

artikel 62, lid 2, onder b), VEG

SCH/Com-ex (93) 22 herz.
14.12.1993

Vertrouwelijk karakter van bepaalde documenten

artikel 207 VEG en artikel 41,
VEU

SCH/Com-ex (93) 24
14.12.1993

Gemeenschappelijke beginselen van annulering,
intrekking en beperking van de geldigheidsduur
van het eenvormige visum

artikel 62, lid 2, onder b), VEG

SCH/Com-ex (94) 1 herz. 2
26.4.1994

Aanpassingsmaatregelen met het oog op verwijdering van verkeersbeperkingen aan rijwegovergangen aan de binnengrenzen

artikel 62, lid 1, VEG

SCH/Com-ex (94) 2
26.4.1994

Afgifte van eenvormige visa aan de grens

artikel 62, lid 2, onder b), VEG

SCH/Com-ex (94) 15 herz.
21.11.1994

Invoering van een geautomatiseerde procedure
voor raadpleging van de centrale autoriteiten
zoals voorzien in artikel 17, lid 2, van de overeenkomst

artikel 62, lid 2, onder b), VEG

SCH/Com-ex (94) 16 herz.
21.11.1994

Aanschaffen gemeenschappelijk in- en uitreisstempel

artikel 62, lid 2, VEG

SCH/Com-ex (94) 17 herz. 4
22.12.1994

Invoering en toepassing van de Schengen-regeling op verkeersluchthavens en secundaire luchthavens

artikel 62, lid 2, onder a) VEG

SCH/Com-ex (94) 25
22.12.1994

Uitwisseling van statistische gegevens betreffende
visumafgifte

artikel 62, lid 2, onder b),
juncto artikel 66, VEG

SCH/Com-ex (94) 28 herz.
22.12.1994

Verklaring voor het met zich meevoeren van
verdovende middelen en psychotrope stoffen
als bedoeld in artikel 75

artikel 95, VEG

SCH/Com-ex (94) 29 herz. 2
22.12.1994

Inwerkingstelling van de Schengen-Overeenkomst van 19.6.1990

artikel 62, lid 1, VEG met inachtneming van artikel 64, lid
1, VEG

SCH/Com-ex (95) PV 1 herz.
(Punt nr. 8)

Gemeenschappelijk visumbeleid

artikel 62, lid 2, onder b), VEG

SCH/Com-ex (95) 20 herz. 2
20.12.1995

Goedkeuring van document SCH/I (95) 40 herz.
6. betreffende de procedure voor toepassing van
artikel 2, lid 2, van de overeenkomst

artikel 62, lid 1, VEG
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Referentie

10.7.1999

Inhoud

Rechtsgrondslag EU

SCH/Com-ex (95) 21
20.12.1995

Snelle uitwisseling tussen de Schengen-staten
van statistische en concrete gegevens welke wijzen op een eventuele dysfunctionaliteit aan de
buitengrenzen

artikel 66 VEG

SCH/Com-ex (96) 13 herz.
27.6.1996

Afgifte van Schengen-visa op grond van artikel
30, lid 1, onder a), van de Schengen-Overeenkomst

artikel 62, lid 2, onder b), VEG
voorzover het niet gaat om
aangelegenheden van artikel
30 Schengen-Overeenkomst

SCH/Com-ex (96) 27
19.12.1996

Visumafgifte aan de grens aan zeelieden op
doorreis

artikel 62, lid 2, onder b), VEG

SCH/Com-ex (97) 2 herz. 2
25.4.1997

Aanbesteding van de voorstudie inzake het SIS II

p.m.

SCH/Com-ex (97) 6 herz. 2
24.6.1997

Schengen-handleiding politiële samenwerking
handhaving openbare orde en veiligheid

artikel 30, lid 1, VEU

SCH/Com-ex (97) 18
7.10.1997

Aandeel Noorwegen en IJsland in de kosten voor
de inrichting en werking van het C.SIS

p.m.

SCH/Com-ex (97) 24
7.10.1997

Ontwikkeling van het SIS

p.m.

SCH/Com-ex (97) 29 herz. 2
7.10.1997

Inwerkingstelling van de Schengen-Overeenkomst in Griekenland

artikel 2, lid 2, Schengen-Protocol

SCH/Com-ex (97) 32
15.12.1997

Harmonisatie van het visumbeleid

artikel 62, lid 2, onder b), VEG

SCH/Com-ex (97) 34 herz.
15.12.1997

Toepassing van het gemeeenschappelijk optreden, uniform model voor verblijfstitels

artikel 63, lid 3, onder a), VEG

SCH/Com-ex (97) 35
15.12.1997

wijziging van het financieel reglement van het
C.SIS

p.m.

SCH/Com-ex (97) 39 herz.
15.12.1997

Leidraad voor bewijsmiddelen en indicaties in
het kader van overnameovereenkomsten tussen
Schengen-staten

artikel 62, lid 3, 63, lid 3, VEG

SCH/Com-ex (98) 1 herz. 2
21.4.1998

Rapportage door de Task Force

artikel 62, lid 2, onder a), VEG

SCH/Com-ex (98) 10
21.4.1998

Samenwerking tussen de Overeenkomstsluitende
partijen inzake verwijdering van vreemdelingen
per vliegtuig

artikel 62, lid 3, 63, lid 3, VEG

SCH/Com-ex (98) 11
21.4.1998

C.SIS met 15/18 verbindingen

p.m.

SCH/Com-ex (98) 12
21.4.1998

Uitwisseling op lokaal niveau van statistische
gegevens inzake visa-afgifte

artikel 62, lid 2, onder b), VEG

SCH/Com-ex (98) 17
23.6.1998

Vertrouwelijkheid van bepaalde documenten

artikel 41 VEU, artikel 207 VEG

SCH/Com-ex (98) 18 herz.
23.6.1998

Te nemen maatregelen ten aanzien van staten
die problemen opleveren op het gebied van afgifte van documenten op grond waarvan weigering uit de Schengenruimte mogelijk wordt
OVERNAME  VISA

artikel 62, lid 3, VEG

SCH/Com-ex (98) 19
23.6.1998

Monaco
VISA  BUITENGRENZEN  SIS

artikel 62, lid 3, VEG

SCH/Com-ex (98) 21
23.6.1998

Afstempeling van het paspoort van visumaanvragers
VISA

artikel 62, lid 2, onder b), VEG,
met inachtneming van artikel
64, lid 2, VEG

SCH/Com-ex (98) 26 def.
16.9.1998

Oprichting van de Permanente Commissie van
de Schengen-Overeenkomst

artikel 66 VEG, artikel 30 en
31, VEU

SCH/Com-ex (98) 29 herz.
23.6.1998

Bezemclausule met het oog op de toepassing
van het gehele technische Schengenacquis
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Referentie

L 176/27

Inhoud

Rechtsgrondslag EU

SCH/Com-ex (98) 35 herz. 2
16.9.1998

Verstrekking van het gemeenschappelijk handboek aan de kandidaat-lidstaten van de EU

artikel 41 VEU, artikel 207 VEG

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2
16.9.1998

Actieplan ter beschrijding van illegale immigratie

artikel 62, artikel 63 VEG, artikel 30 VEU

SCH/Com-ex (98) 43 herz.
16.9.1998

Ad hoc-comité Griekenland

artikel 2 in samenhang met de
bijlage bij het Schengenprotocol

SCH/Com-ex (98) 49 herz. 3
16.12.1998

Inwerkingstelling van de Schengen-Overeenkomst voor Griekenland

artikel 2 in samenhang met de
bijlage bij het Schengenprotocol

SCH/Com-ex (98) 51 herz. 3
16.12.1998

Grensoverschrijdende politiële samenwerking op
verzoek ter voorkoming en opsporing van strafbare feiten

artikel 30 VEU

SCH/Com-ex (98) 52
16.12.1998

Leidraad voor grensoverschrijdende politiële samenwerking

artikel 30 VEU

SCH/Com-ex (98) 53 herz. 2
16.12.1998

Harmonisering van het visumbeleid  Afschaffing van de grijze lijst

artikel 62, lid 2, onber b), VEG,
met inachtneming van artikel
64, lid 2, VEG

SCH/Com-ex (98) 56
16.12.1998

Handboek met documenten waarin een visum
kan worden aangebracht

artikel 62, lid 2, onder b), VEG

SCH/Com-ex (98) 57
16.12.1998

Invoering van een geharmoniseerd formulier ter
staving van een uitnodiging, een garantiestellingsverklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring

artikel 62, lid 2, onder b), VEG,
met inachtneming van artikel
64, lid 2, VEG

SCH/Com-ex (98) 59 herz.
16.12.1998

Gecoördineerde inzet van documentenadviseurs

artikel 62, lid 2, onder b), VEG,
artikel 63, lid 3, VEG

SCH/Com-ex (99) 3
28.4.1999

Begroting help Desk 1999

p.m.

SCH/Com-ex (99) 4
28.4.1999

Installatiekosten C.SIS

p.m.

SCH/Com-ex (99) 5
28.4.1999

SIRENE-handboek

p.m.

SCH/Com-ex (99) 6
28.4.1999

Acquis telecommunicatie

artikel 30 VEU

SCH/Com-ex (99) 7 herz. 2
28.4.1999

Verbindingsfunctionarissen

artikel 30 VEU

SCH/Com-ex (99) 8 herz. 2
28.4.1999

Betaling van informanten

artikel 30 VEU

SCH/Com-ex (99) 10
28.4.1999

Illegale wapenhandel

artikel 95 VEG

SCH/Com-ex (99) 11 herz. 2
28.4.1999

Besluit betreffende de Overeenkomst inzake inbreuken op verkeerswetgeving

artikel 31 VEU

SCH/Com-ex (99) 13
28.4.1999

Intrekking van eerdere versies van het gemeenschappelijk handboek en van de gemeenschappelijke visuminstructie en goedkeuring van de
nieuwe versies

artikel 62 VEG

SCH/Com-ex (99) 14
28.4.1999

Handboek van documenten waarin een visum
kan worden aangebracht

artikel 62 VEG

SCH/Com-ex (99) 18
28.4.1999

Verbetering van de politiële samenwerking bij de
voorkoming en opsporing van strafbare feiten

artikel 30 VEU
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10.7.1999

Verklaringen van het uitvoerend Comité

Referentie

Inhoud

Rechtsgrondslag EU

SCH/Com-ex (96) decl. 5
18.4.1996

Definiëring van het begrip vreemdeling

p.m.

SCH/Com-ex (96) decl. 6
herz. 2
26.6.1996

Verklaring inzake de uitlevering

artikel 31, (b), VEU in samenhang met artikel 34 VEU

SCH/Com-ex (97) decl. 13
herz. 2
21.4.1998

Ontvoering van minderjarigen

artikel 31 onder a), 34 VEU

SCH/Com-ex (99) decl. 2 herz.
28.4.1999

SIS-structuur

p.m.
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BIJLAGE D
Artikel 5
BESLUITEN VAN DE CENTRALE GROEP

Referentie

Inhoud

Rechtsgrondslag EU

SCH/C (98) 117
27.10.1998

Actieplan ter bestrijding van de illegale immigratie

artikel 62, 63 VEG, artikel 30
VEU

SCH/C (99) 25
22.3.1999

Algemene beginselen voor de betaling van informanten en vertrouwenspersonen

artikel 30 VEU
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VERKLARINGEN

1. Verklaring van de Raad bij de aanneming van het besluit:
Onverminderd de vaststelling van de rechtsgrondslagen voor artikel 2, leden 2 en 3, artikel 4, leden 1
tot en met 3, artikel 5, lid 1, onder e), en artikel 8 van de Schengen-overeenkomst, in overeenstemming
met de desbetreffende bepalingen van de Verdragen, wordt geen afbreuk gedaan aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de lidstaten inzake controlemaatregelen, waaronder de grensbewaking,
die ertoe strekken de openbare orde te handhaven en de binnenlandse veiligheid te beschermen, zulks
in overeenstemming met het nationale recht en met gebruikmaking van de hen ter beschikking staande
middelen..
2. Verklaring van de lidstaten in het kader van de Raad met betrekking tot de in artikel 1 van het
Schengen-Protocol vermelde lidstaten:
De opneming van de eerste verklaring van de Slotakte van de Schengen-overeenkomst in dit besluit
moet in die zin worden uitgelegd dat het besluit waarbij wordt vastgesteld dat een tot de EU toetredend
land in staat is het Schengen-acquis toe te passen, zodat de controles aan de binnengrenzen kunnen
worden afgeschaft, met eenparigheid van stemmen wordt genomen door de Raad bestaand uit de in
artikel 1 van het Schengen-Protocol genoemde lidstaten
3. Verklaring van de Comissie:
Verklaring betreffende de permanente beoordelings- en toepassingscommissie
Overeenkomstig artikel 1 van het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de
Europese Unie, vindt de nauwere Schengen-samenwerking plaats binnen het institutionele en juridische
kader van de Europese Unie en met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag
betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De Commissie is dan ook van mening dat de opneming van het besluit van het Uitvoerend Comité tot
oprichting van een permanente beoordelings- en toepassingscommissie inzake Schengen (SCH/Com-ex
(98) 26 def. van 16.9.1998) in het kader van de Unie, geenszins afbreuk doet aan de bevoegdheden die
haar door de Verdragen worden toegekend, met name wat haar verantwoordelijkheid als hoedster van
de Verdragen betreft.
4. Verklaring van de Nederlandse delegatie bij de aanneming van het besluit van de Raad tot vaststelling
van de rechtsgrondslag voor de opneming van het Schengen-acquis:
Nederland is van oordeel dat bepalingen van Titel IV van deel III van het EG-Verdrag als rechtsgrondslag dienen te worden vastgesteld voor een aantal van de besluiten en bepalingen uit het Schengenacquis met betrekking tot het Schengen Informatie Systeem, aangezien deze betrekking hebben op
vreemdelingsrechtelijke aspecten van het vrij personenverkeer.
België sluit zich bij de verklaring van de Nederlandse delegatie aan.
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BESLUIT 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
(1999/437/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in
het kader van de Europese Unie, dat bij het Verdrag van Amsterdam gehecht is aan het Verdrag betreffende de Europese
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, hierna te noemen het Schengen-protocol, inzonderheid
op artikel 2,
(1) Overwegende dat op 18 mei 1999, op basis van artikel 6,

eerste alinea, van het Schengen-protocol, een overeenkomst
met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen is
gesloten inzake de wijze waarop deze Staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling
van het Schengen-acquis, hierna te noemen de overeenkomst;

(2) Overwegende dat het noodzakelijk is de wijze van toepas-

sing van sommige bepalingen van de overeenkomst vast te
stellen;

(3) Overwegende dat bij de overeenkomst een gemengd comité

wordt ingesteld dat alle aangelegenheden behandelt die betrekking hebben op de toepassing en de verdere ontwikkeling van de bepalingen van de Unie ten aanzien waarvan
IJsland en Noorwegen zich krachtens artikel 2 van de overeenkomst tot uitvoering en toepassing hebben verbonden;

(8) Overwegende dat moet worden voorzien in een procedure

voor voorafgaand overleg binnen de Raad over elk door het
gemengd comité te nemen besluit over beëindiging of verlenging van de overeenkomst, teneinde tot een gemeenschappelijk standpunt van de leden van de Raad te komen,

BESLUIT:

Artikel 1
De procedures die zijn ingesteld bij de op 18 mei 1999 door de
Raad van de Europese Unie met de Republiek IJsland en het
Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze
waarop deze twee staten worden betrokken bij de utivoering,
de toepassing en de ontwikkeling van het Schengen-acquis
(hierna te noemen de overeenkomst), worden toegepast op
de voorstellen en initiatieven gericht op de verdere ontwikkeling van de bepalingen ten aanzien waarvan bij het Schengenprotocol machtiging tot nauwere samenwerking is verleend en
die betrekking hebben op een van de volgende gebieden:
A. De overschrijding door personen van de buitengrenzen van
de staten die besloten hebben de controles aan hun binnengrenzen af te schaffen, daaronder begrepen de voorschriften
en de voorwaarden waaraan de betrokken staten zich te
houden hebben bij de personencontroles aan de buitengrenzen, de bewaking van de grensgebieden en de samenwerking tussen de voor grenscontroles bevoegde diensten.

(4) Overwegende dat het aan de Europese Unie is om de ge-

bieden vast te stellen waarop de verdere ontwikkeling van
de bestaande bepalingen van de Unie wordt bestreken door
de in de overeenkomst genoemde procedures, met name de
procedures voor behandeling door het gemengd comité;

(5) Overwegende dat iedere wijziging in de vaststelling van

dergelijke gebieden door de Raad kan worden aangenomen
op dezelfde rechtsgrondslag als die waarop dit besluit is
gebaseerd;

(6) Overwegende dat de toepassing van de in de overeenkomst

genoemde procedures de Overeenkomst bestreffende de Europese economische ruimte en alle andere overeenkomsten
tussen de Europese Gemeenschap en IJsland en Noorwegen
of op basis van de artikelen 24 en 38 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie met deze Staten gesloten
overeenkomsten onverlet laat;

(7) Overwegende dat dit besluit de toepassing of de uitlegging

van het protocol betreffende de positie van Denemarken,
die bij het Verdrag van Amsterdam aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap is gehecht, en van andere
bepalingen van het Schengen-protocol onverlet laat;

B. De visa voor kort verblijf en met name de regels voor het
eenvormig visum, de lijst van landen waarvan de onderdanen verplicht zijn over een visum voor de betrokken
staten te beschikken en de lijst van landen waarvan de
onderdanen van deze verplichting zijn vrijgesteld, alsmede
de procedures en voorwaarden voor de afgifte van eenvormige visa, respectievelijk de samenwerking en het overleg
tussen de diensten die bevoegd zijn dergelijke visa af te
geven.
C. Het vrije verkeer gedurende ten hoogste drie maanden, van
de onderdanen van derde landen op het grondgebied van
de staten die besloten hebben de controles aan hun binnengrenzen af te schaffen, en de verwijdering van personen die
onregelmatig verblijven.
D. De beslechting van geschillen tussen staten in de gevallen
waarin een lidstaat een verblijfstitel heeft afgegeven of overweegt af te geven aan een door een andere lidstaat voor
weigering van toegang gesignaleerde vreemdeling.
E. De sancties voor de vervoerders bij en de organisatoren van
illegale immigratie.
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F. De bescherming van persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen de onder A en B bedoelde diensten.
G. Het Schengen-informatiesysteem (SIS), met inbegrip van de
bepalingen inzake de bescherming en de beveiliging van de
desbetreffende gegevens, alsmede de bepalingen inzake de
werking van de nationale delen van het SIS en de uitwisseling van informatie tussen de nationale delen (SIRENEsysteem), en van het effect van de signaleringen in het SIS
van personen die met het oog op aanhouding voor uitlevering worden gezocht.
H. Elke vorm van politiële samenwerking als bedoeld in de
artikelen 39 tot en met 43, 46, 47, 73 en de artikelen
126 tot en met 130 van de Schengen-overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord betreffende de
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, zoals die tussen de betrokken lidstaten wordt toegepast op het tijdstip van inwerkingtreding
van het Verdrag van Amsterdam.
I.

De nadere regelingen betreffende de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken die worden beschreven in de artikelen 48 tot
en met 63 en de artikelen 65 tot en met 69 van de in punt
H bedoelde Schengen-Uitvoeringsovereenkomst van 1990,
zoals die tussen de betrokken lidstaten worden toegepast op
het tijdstip van inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam.
Artikel 2

Wanneer een lidstaat of de Commissie bij de Raad een initiatief
of een voorstel indient dat naar zijn/haar oordeel betrekking
heeft op een gebied dat onder artikel 1 valt, geeft hij/zij dit aan
in de tekst.
Artikel 3
Op verzoek van een lidstaat of van de Commissie belegt het
voorziterschap een vergadering van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten om te kunnen be-
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spreken of een initiatief of voorstel betrekking heeft op een
gebied dat onder artikel 1 valt.
Artikel 4
1.
De door de Raad aan te nemen besluiten houdende verdere ontwikkeling van de bepalingen ten aanzien waarvan bij
het Schengen-protocol machtiging tot nauwere samenwerking
is verleend en die betrekking hebben op een gebied dat onder
artikel 1 valt, bevatten een vermelding van dit feit.
2.
De bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen van de onder lid 1 bedoelde besluiten gaat
vergezeld van een vermelding dat het betrokken besluit betrekking heeft op een gebied ten aanzien waarvan bij het Schengen-protocol machtiging tot nauwere samenwerking is verleend.
Artikel 5
Alvorens de delegaties die de leden van de Raad vertegenwoordigen in het bij de overeenkomst ingestelde gemengd comité
deelnemen aan een door dat comité uit hoofde van artikel 8,
lid 4, of artikel 11 van de overeenkomst te nemen besluit,
komen zij in het kader van de Raad bijeen teneinde te bepalen
of een gemeenschappelijk standpunt kan worden vastgesteld.
Artikel 6
Dit besluit wordt van kracht op de dag volgende op die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 17 mei 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
J. FISCHER
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VERKLARINGEN

I. Verklaring van de Raad
De lijst in artikel 1 van het besluit heeft uitsluitend tot doel vast te stellen op welke gebieden bij de
verdere ontwikkeling van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie de procedures van
artikel 4 van de door de Raad, IJsland en Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop
deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de verdere ontwikkeling van het
Schengen-acquis moeten worden nageleefd.
Deze lijst vormt geen opsomming van de gebieden die het volledige Schengen-acquis vormen zoals dit
is opgenomen in het kader van de Europese Unie en zoals het door de lidstaten die gebonden zijn door
de Schengen-overeenkomsten moet worden toegepast en uitgevoerd. Daartoe is het Schengen-acquis
door de Raad vastgesteld in zijn besluit van 20 mei 1999.
Zij vormt ook geen opsomming van de gebieden die het volledige Schengen-acquis vormen zoals het
door IJsland en Noorwegen en tussen die staten en de door de Schengen-overeenkomsten gebonden
lidstaten moet worden toegepast en uitgevoerd overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de bovenvermelde
overeenkomst.
De opstelling van deze lijst kan dus niet tot gevolg hebben dat afbreuk wordt gedaan aan de integriteit
van het huidige Schengen-acquis als bedoeld in de bijlage bij het protocol tot opneming van het
Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie.
II. Verklaring van de Commissie
De Commissie wenst te verklaren dat zij zich in het Gemengd Comité zal conformeren aan door de
Raad vastgestelde gemeenschappelijke standpunten.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 20 mei 1999
inzake de gemeenschappelijke controleautoriteit, ingesteld bij artikel 115 van de op 19 juni 1990
ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het Schengen-akkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen
(1999/438/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het protocol tot opneming van het Schengen-acquis in
het kader van de Europese Unie, inzonderheid op artikel 2,
(1) Overwegende dat bij artikel 115 van de op 19 juni 1990

BESLUIT:

1. Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie
neemt vergaderingen van de gemeenschappelijke controleautoriteit op en stelt hiertoe zijn voorzieningen beschikbaar als
gold het vergaderingen van werkgroepen van de Raad.

ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het Schengen-akkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen, een gemeenschappelijke controleautoriteit is ingesteld die belast is met het toezicht op de technisch ondersteunende functie van het Schengen-informatiesysteem
(SIS) en met het onderzoek naar andere vraagstukken in
verband met de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het SIS en de bescherming van persoonsgegevens;

2. Het secretariaat-generaal van de Raad verzorgt het secretariaat van de gemeenschappelijke controleautoriteit. Het secretariaat stelt zich ter beschikking van de voorzitter van de
gemeenschappelijke controleautoriteit.

(2) Overwegende dat het gaat om een onafhankelijke autoriteit

4. De reiskosten voor vergaderingen te Brussel en de controles
bij het CESIS komen ten laste van de begroting van de Raad
en worden vergoed volgens het besluit van de secretaris-generaal van de Raad van 21 mei 1997.

(3) Overwegende dat de gemeenschappelijke controleautoriteit

5. De begunstigden van de reiskostenvergoedingen zijn:

die niet gelijk kan worden gesteld met een comité of een
werkgroep van de Raad in de zin van artikel 19 van het
reglement van orde van de Raad;
op 2 februari 1996 een reglement van orde heeft aangenomen, laatstelijk gewijzigd op 27 april 1998, waarin zij
aanpassingen moet aanbrengen naar aanleiding van de opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie;

(4) Overwegende dat voorts het reglement van orde van de

gemeenschappelijke controleautoriteit erkend moet worden
als element van het Schengen-acquis in ruime zin, waarvan
de voortgezette werking in het kader van de Europese Unie
in logistiek en financieel opzicht dient te worden gewaarborgd;

(5) Overwegende dat het onderhavige besluit bedoeld is om de

goede werking van de gemeenschappelijke controleautoriteit
in het kader van de inwerkingtreding van het Verdrag van
Amsterdam te verzekeren;

(6) Rekening houdend met het volstrekt specifieke statuut van

de gemeenschappelijke controleautoriteit;

(7) Na de gemeenschappelijke controleautoriteit in de gelegen-

heid te hebben gesteld haar opvattingen kenbaar te maken,

3. Na goedkeuring door de voorzitter van de Raad stelt de
voorzitter van de gemeenschappelijke controleautoriteit de
data vast voor de vergaderingen van de controleautoriteit
ten kantore van het secretariaat-generaal van de Raad te
Brussel.

 voor elke lidstaat zoals bedoeld in artikel 1 van het
protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het
kader van de Europese Unie en voor elke andere lidstaat
die aan de bepalingen van dit acquis met betrekking tot
het SIS deelneemt, voor de vergaderingen van de GCA:
twee vertegenwoordigers van de nationale autoriteit, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van het reglement van
orde van de gemeenschappelijke controleautoriteit;
 de deskundigen zoals bedoeld in artikel 2, lid 5, van het
reglement van orde van de gemeenschappelijke controleautoriteit.
6. De in dit besluit bedoelde kosten komen ten laste van post
2501 van afdeling II (Raad) van de algemene begroting.
Gedaan te Brussel, 20 mei 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
E. BULMAHN
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 17 mei 1999
betreffende de sluiting van de overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de
toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis
(1999/439/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op artikel 6, eerste alinea, van het Protocol dat bij het Verdrag van Amsterdam aan het Verdrag
betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, tot
opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie,
BESLUIT:

Enig artikel
De overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland
en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, met inbegrip van de bijlagen, de slotakte, de verklaringen en de aangehechte briefwisseling, wordt
goedgekeurd.
De in de eerste alinea bedoelde teksten zijn aan dit besluit gehecht.
Gedaan te Brussel, 17 mei 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
J. FISCHER
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OVEREENKOMST

tussen de Raad van de Europese Unie de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake
de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
en
DE REPUBLIEK IJSLAND EN
HET KONINKRIJK NOORWEGEN,
OVERWEGENDE dat sedert de ondertekening van de Overeenkomst van Luxemburg op 19 december 1996 tussen de
dertien lidstaten van de Europese Unie die de Schengenovereenkomsten hebben ondertekend en de Republiek IJsland en
het Koninkrijk Noorwegen, laatstgenoemde twee staten hebben deelgenomen aan de besprekingen over de toepassing, de
uitvoering en de verdere ontwikkeling van de Schengenovereenkomsten en daarmee samenhangende bepalingen;
OVERWEGENDE dat, ingevolge het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie,
dat bij het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, aan het Verdrag betreffende de Europese
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht (hierna te noemen het Schengenprotocol),
de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie die partij zijn bij de Schengenovereenkomsten, binnen de
werkingssfeer van die overeenkomsten en de daarmee samenhangende bepalingen plaatsvindt binnen het institutionele
en juridische kader van de Europese Unie en met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag
betreffende de Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
MEMOREREND dat de Overeenkomst van Luxemburg als voorwerp en ten doel had de bestaande regeling tussen de vijf
Noordse staten overeenkomstig de op 12 juli 1957 te Kopenhagen ondertekende Overeenkomst betreffende de afschaffing van de paspoortcontrole aan de gemeenschappelijke Noordse grenzen, waarbij de Noordse Paspoortunie is ingesteld,
te handhaven wanneer de Noordse staten die lid zijn van de Europese Unie deelnemen aan de in de Schengenovereenkomsten vastgestelde regeling betreffende de afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen;
INDACHTIG de bepalingen van de Overeenkomst van Luxemburg;
ERKENNEND evenwel dat de opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie betekent dat de
besluitvorming inzake de verdere ontwikkeling van de bepalingen die het Schengenacquis vormen, een zaak is geworden
van de Europese Unie, waaronder begrepen de Europese Gemeenschap;
OVERWEGENDE dat, overeenkomstig artikel 6, eerste alinea, van het Schengenprotocol, de Europese Unie, waaronder
begrepen de Europese Gemeenschap, het voorwerp en doel van de Overeenkomst van Luxemburg wenst te eerbiedigen,
respectievelijk na te streven, door een overeenkomst te sluiten waarmee de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam, op basis van de Overeenkomst van Luxemburg bij de
uitvoering van het Schengenacquis en de verdere ontwikkeling daarvan worden betrokken, om zodoende het gemeenschappelijk doel te verwezenlijken dat deze twee staten bij die werkzaamheden betrokken blijven;
OVERTUIGD van de noodzaak om alle partijen die de bepalingen van het Schengenacquis toepassen en waarvoor die
bepalingen en de verdere ontwikkeling ervan uiteindelijk wellicht van toepassing zullen worden, waaronder de Republiek
IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, op passende wijze te betrekken bij de besprekingen op alle niveaus over de
praktische toepassing, de uitvoering en de voorbereiding van de verdere ontwikkeling ervan;
OORDELEND dat het, teneinde de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen bij het besluitvormingsproces op
deze gebieden te betrekken en door middel van een Gemengd Comité de deelneming van deze landen aan de betreffende
werkzaamheden mogelijk te maken, noodzakelijk is een organisatiestructuur op te zetten die buiten het institutionele
kader van de Europese Unie staat,
HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER HETGEEN VOLGT:
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Artikel 1

Artikel 4

De Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, hier respectievelijk IJsland en Noorwegen te noemen, worden betrokken bij de werkzaamheden van de Europese Gemeenschap
en de Europese Unie op alle gebieden die worden bestreken
door de in de bijlagen A en B bij deze overeenkomst genoemde
bepalingen en de verdere ontwikkeling daarvan.

1.
Het Gemengd Comité behandelt overeenkomstig deze
overeenkomst alle door artikel 2 bestreken aangelegenheden
en zorgt ervoor dat met de belangen van IJsland c.q. Noorwegen naar behoren rekening wordt gehouden.

Deze overeenkomst schept wederzijdse rechten en verplichtingen overeenkomstig de hierbij vastgestelde procedures.
Artikel 2
1.
De in bijlage A bij deze overeenkomst genoemde bepalingen van het Schengenacquis zoals die van toepassing zijn op
de lidstaten van de Europese Unie, hier lidstaten te noemen,
die deelnemen aan de door het Schengenprotocol toegestane
nauwere samenwerking, worden door IJsland en Noorwegen
uitgevoerd en toegepast.
2.
De bepalingen van de in bijlage B bij deze overeenkomst
genoemde besluiten van de Europese Gemeenschap die in de
plaats zijn gekomen van overeenkomstige bepalingen van, of
zijn aangenomen op grond van, de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles
aan de gemeenschappelijke grenzen, worden door IJsland en
Noorwegen uitgevoerd en toegepast.
3.
De besluiten en maatregelen die de Europese Unie aanneemt tot wijziging van of voortbouwend op de in de bijlagen
A en B genoemde bepalingen, en waarop de in deze overeenkomst bepaalde procedures zijn toegepast, worden onverminderd het bepaalde in artikel 8 ook door IJsland en Noorwegen
aanvaard, uitgevoerd en toegepast.

2.
De vertegenwoordigers van IJsland en Noorwegen kunnen
in het Gemengd Comité op ministerieel niveau:
 de problemen die zij ondervinden met betrekking tot een
bepaald besluit of een bepaalde maatregel uiteenzetten, of
reageren op de problemen van andere delegaties;
 zicht uitspreken over alle vraagstukken betreffende de ontwikkeling of de uitvoering van bepalingen die zij van belang achten.
3.
De vergaderingen van het Gemengd Comité op ministerieel niveau worden voorbereid door het Gemengd Comité op
het niveau van de hoge ambtenaren.
4.
De vertegewoordigers van de regeringen van IJsland en
Noorwegen hebben recht in het Gemengd Comité suggesties
betreffende de in artikel 1 genoemde aangelegenheden te doen.
Na bespreking van die suggesties van de Commissie of een
lidstaat deze in overweging nemen om overeenkomstig de regels van de Europese Unie een voorstel te doen of een initiatief
te nemen met het oog op de aanneming van een besluit of
maatregel van de Europese Gemeenschap of de Europese Unie.

Artikel 3
Artikel 5

1.
Er wordt een Gemengd Comité ingesteld, bestaande uit
vertegenwoordigers van de regeringen van IJsland en Noorwegen, de leden van de Raad van Europese Unie, hierna de
Raad te noemen, en vertegenwoordigers van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen, hierna de Commissie te
noemen.

Onverminderd artikel 4 wordt het Gemengd Comité op de
hoogte gehouden van de voorbereiding in de Raad van alle
besluiten of maatregelen die voor deze overeenkomst van belang kunnen zijn.

2.
Het Gemengd Comité stelt in onderlinge overeenstemming zijn reglement van orde vast.

Artikel 6

3.
Het Gemengd Comité komt bijeen op initiatief van zijn
voorzitter of op verzoek van een van zijn leden.
4.
Onverminderd artikel 4, lid 2, komt het Gemengd Comité
naar gelang van de omstandigheden bijeen op het niveau van
ministers, hoge ambtenaren of deskundigen.
5.
Het voorzitterschap van het Gemengd Comité wordt uitgeoefend:
 op het niveau van de deskundigen: door de vertegenwoordiger van de Europese Unie;
 op het niveau van de hoge ambtenaren en ministers: afwisselend voor een periode van zes maanden door de vertegenwoordiger van de Europese Unie en door de vertegenwoordiger van de regering van IJsland of Noorwegen.

Bij de opstelling van nieuwe wetgeving op een door deze overeenkomst bestreken gebied, raadpleegt de Commissie informeel
deskundigen van IJsland en Noorwegen op dezelfde wijze als
waarop zij deskundigen van de lidstaten voor de opstelling van
haar voorstellen raadpleegt.
Artikel 7
De overeenkomstsluitende partijen komen overeen dat een passende regeling moet worden gesloten inzake de criteria en
mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een
van de lidstaten of in IJsland of Noorwegen is ingediend. Die
regeling moet operationeel zijn wanneer de in de bijlagen A en
B bedoelde bepalingen en de reeds overeenkomstig artikel 2, lid
3, aangenomen bepalingen voor IJsland en Noorwegen in werking worden gesteld overeenkomstig artikel 15, lid 4.
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Artikel 8

1.
De aanneming van nieuwe besluiten of maatregelen betreffende de in artikel 2 bedoelde aangelegenheden wordt voorbehouden aan de bevoegde instellingen van de Europese Unie.
Onverminderd lid 2 treden die besluiten of maatregelen gelijktijdig in werking voor de Europese Unie en haar betrokken
lidstaten en voor IJsland en Noorwegen, tenzij in genoemde
besluiten of maatregelen uitdrukkelijk anders is bepaald. In
dit verband wordt naar behoren rekening gehouden met de
termijn die IJsland of Noorwegen in het Gemengd Comité heeft
verklaard nodig te hebben om IJsland of Noorwegen in staat te
stellen aan zijn grondwettelijke verplichtingen te voldoen.

2. a) De Raad stelt IJsland en Noorwegen onmiddelijk in kennis van de aanneming van de in lid 1 bedoelde besluiten
of maatregelen waarop de in deze overeenkomst bepaalde procedures zijn toegepast. IJsland en Noorwegen
beslissen onafhankelijk of zij de inhoud ervan aanvaarden
en die in hun interne rechtsorde uitvoeren. Die beslissingen worden binnen dertig dagen na de aanneming van de
betrokken besluiten of maatregelen ter kennis gebracht
van de Raad en van de Commissie.

b) Indien de inhoud van zo'n besluit of maatregel voor
IJsland pas bindend kan worden nadat aan grondwettelijke verplichtingen is voldaan, deelt IJsland de Raad en
de Commissie zulks bij zijn kennisgeving mee. IJsland
deelt de Raad en de Commissie onverwijld schriftelijk
mee wanneer aan alle grondwettelijke verplichtingen is
voldaan; het doet die mededeling uiterlijk vier weken
voor de overeenkomstig lid 1 vastgestelde datum waarop
het besluit of de maatregel voor IJsland in werking moet
treden.

c) Indien de inhoud van zo'n besluit of maatregel voor
Noorwegen pas bindend kan worden nadat aan grondwettelijke verplichtingen is voldaan, deelt Noorwegen de
Raad en de Commissie zulks bij zijn kennisgeving mee.
Noorwegen deelt de Raad en de Commissie onverwijld,
en uiterlijk zes maanden na de kennisgeving door de
Raad, schriftelijk mee wanneer aan alle grondwettelijke
verplichtingen is voldaan. Vanaf de datum waarop het
besluit of de maatregel voor Noorwegen in werking
moet treden, tot de mededeling dat aan de grondwettelijke verplichtingen is voldaan, past Noorwegen indien
mogelijk de inhoud van zo'n besluit of maatregel op
voorlopige basis toe.

3.
De aanvaardig door IJsland en Noorwegen van de inhoud
van de in lid 2 bedoelde besluiten en maatregelen schept rechten en verplichtingen tussen IJsland en Noorwegen, en tussen
IJsland en Noorwegen enerzijds, en de Europese Gemeenschap
en de door die besluiten en maatregelen gebonden lidstaten
anderzijds.

4.

10.7.1999

Indien:

a) IJsland of Noorwegen kennis heeft gegeven van zijn beslissing om de inhoud van een besluit of maatregel als bedoeld
in lid 2 en waarop de in deze overeenkomst bepaalde procedures zijn toegepast, niet te aanvaarden, of
b) IJsland of Noorwegen geen kennisgeving doet binnen de in
lid 2, onder a), genoemde termijn van dertig dagen, of
c) IJsland geen mededeling doet voor het begin van de in lid 2,
onder b), genoemde termijn van vier weken voor de datum
waarop het betrokken besluit of de betrokken maatregel
voor IJsland in werking moet treden, of
d) Noorwegen geen mededeling doet binnen de in lid 2, onder
c), bepaalde termijn van zes maanden, of niet voorziet in de
in datzelfde punt bedoelde voorlopige toepassing voor Noorwegen vanaf de datum waarop het betrokken besluit of de
betrokken maatregel voor Noorwegen in werking moet treden,
wordt deze overeenkomst geacht te zijn beëindigd voor IJsland
c.q. Noorwegen, tenzij het Gemengd Comité, na zorgvuldige
bestudering van de middelen om de overeenkomst voort te
zetten, binnen negentig dagen anders besluit. De beëindiging
van deze overeenkomst wordt van kracht drie maanden na het
verstrijken van de termijn van negentig dagen.
Artikel 9
1.
Ter verwezenlijking van het streven van de overeenkomstsluitende partijen om tot een zo uniform mogelijke toepassing
en uitlegging van de in artikel 2 bedoelde bepalingen te komen,
volgt het Gemengd Comité constant de ontwikkeling van de
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, hierna het Hof van Justitie te noemen, alsook
de ontwikkeling van de jurisprudentie van de bevoegde rechterlijke instanties van IJsland en Noorwegen betreffende deze
bepalingen. Daartoe wordt een systeem ingesteld voor de geregelde wederzijdse toezending van die jurisprudentie.
2.
Onverminderd de aanneming van de nodige wijzigingen
in het statuut van het Hof van Justitie, hebben IJsland en Noorwegen het recht memoriën of schriftelijke opmerkingen voor te
leggen aan het Hof van Justitie in gevallen waarin een vraagstuk door een rechter van een lidstaat aan het Hof is voorgelegd met een verzoek om een prejudiciële beslissing over de
uitlegging van een der in artikel 2 bedoelde bepalingen.
Artikel 10
1.
IJsland en Noorwegen brengen jaarlijks verslag uit aan het
Gemengd Comité over de wijze waarop hun administratieve
autoriteiten en hun rechters de in artikel 2 bedoelde bepalingen, in voorkomend geval zoals uitgelegd door het Hof van
Justitie, hebben toegepast en uitgelegd.
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2.
Indien het Gemengd Comité binnen twee maanden nadat
het in kennis is gesteld van een wezenlijk verschil in de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de rechterlijke instanties
van IJsland of Noorwegen, of van een wezenlijk verschil in de
toepasssing door de autoriteiten van de betrokken lidstaten en
die van IJsland of Noorwegen met betrekking tot de in artikel 2
bedoelde bepalingen, er niet in is geslaagd de uniforme toepasing en uitlegging te verzekeren, is de procedure van artikel 11
van toepassing.
Artikel 11
1.
In geval van een geschil over de toepassing van deze
overeenkomst of indien de in artikel 10, lid 2, bedoelde situatie
ontstaat, wordt de aangelegenheid officieel als geschil op de
agenda van het Gemengd Comité op ministerieel niveau geplaatst.
2.
Het Gemengd Comité beschikt over negentig dagen, vanaf
de datum van aanneming van de agenda waarop het geschil is
geplaatst, om het geschil te regelen.
3.
Indien het geschil niet binnen de in lid 2 genoemde
termijn van negentig dagen door het Gemengd Comité kan
worden geregeld, wordt een tweede termijn van dertig dagen
in acht genomen om tot een definitieve regeling te komen.
Indien geen definitieve regeling wordt bereikt, wordt deze overeenkomst geacht te zijn beëindigd met betrekking tot IJsland of
tot Noorwegen, naar gelang het geschil betrekking heeft op
IJsland of op Noorwegen. De beëindiging wordt van kracht
zes maanden na het verstrijken van de termijn van dertig dagen.

L 176/39

In gevallen waarin de operationele kosten ten laste komen van
de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, delen IJsland en Noorwegen in deze kosten door jaarlijks aan de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen een bedrag bij te dragen dat overeenkomt met het percentage van het
bruto nationaal product van hun land ten opzichte van het
bruto nationaal product van alle deelnemende staten.
2.
IJsland en Noorwegen hebben het recht om door de
Commissie of in de Raad opgestelde documenten betreffende
deze overeenkomst te ontvangen en om op vergaderingen van
het Gemengd Comité simultaanvertaling te verlangen in een
officiële taal van de instellingen van de Europese Gemeenschappen naar keuze. Eventuele kosten voor vertalers of tolken in of
uit het IJslands of het Noors worden evenwel gedragen door
IJsland, c.q. Noorwegen.
Artikel 13
1.
Deze overeenkomst laat de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte en alle andere tussen de Europese Gemeenschap en IJsland en/of Noorwegen gesloten overeenkomsten onverlet.
2.
Deze overeenkomst laat alle toekomstige overeenkomsten
die door de Europese Gemeenschap of op grond van de artikelen 24 en 38 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
met IJsland en/of Noorwegen worden gesloten, onverlet.
3.
Deze overeenkomst laat de samenwerking in het kader
van de Noordse paspoortunie onverlet, in zoverre die samenwerking niet in strijd is met en geen belemmering vormt voor
deze overeenkomst en de op deze overeenkomst gebaseerde
besluiten en maatregelen.

Artikel 12
1.
Voor de administratieve kosten van de toepassing van
deze overeenkomst dragen IJsland en Noorwegen jaarlijks aan
de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen bij
ten bedrage van:
 IJsland: 0,1 %
 Noorwegen: 4,995 %
van een bedrag van 300 000 000 BEF (of een overeenkomstig
bedrag in euro), dat jaarlijks wordt aangepast overeenkomstig
het inflatiepercentage voor de Europese Unie.
In gevallen waarin de operationele kosten van de toepassing
van deze overeenkomst niet ten laste van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen komen, maar rechtstreeks worden gedragen door de deelnemende lidstaten, dragen
IJsland en Noorwegen aan deze kosten bij overeenkomstig het
percentage van het bruto nationaal product van hun land ten
opzichte van het bruto nationaal product van alle deelnemende
lidstaten.

Artikel 14
Deze overeenkomst is niet van toepassing op Spitsbergen.
Artikel 15
1.
Deze overeenkomst treedt in werking een maand na de
dag waarop de secretaris-generaal van de Raad, die optreedt als
depositaris, heeft vastgesteld dat alle formaliteiten zijn vervuld
waarmee door of namens de overeenkomstsluitende partijen
kenbaar wordt gemaakt dat zij ermee instemmen door deze
overeenkomst gebonden te zijn.
2.
De artikelen 1, 3, 4 en 5 en artikel 8, lid 2, onder a),
eerste zin, zijn vanaf de ondertekening van deze overeenkomst
op voorlopige basis van toepassing.
3.
Wat betreft de na de ondertekening, doch vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangenomen besluiten of
maatregelen, gaat de in artikel 8, lid 2, onder a) laatste zin,
bepaalde termijn van dertig dagen in op de dag van inwerkingtreding van deze overeenkomst.
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4.
De in bijlage A en bijlage B bedoelde bepalingen en de
bepalingen die reeds overeenkomstig artikel 2, lid 3, zijn aangenomen, treden voor IJsland en Noorwegen in werking op een
datum die de Raad vaststelt met eenparigheid van stemmen van
de leden die de lidstaten vertegenwoordigen welke deelnemen
aan de door het Schengenprotocol toegestane nauwere samenwerking, na overleg in het Gemengd Comité overeenkomstig
artikel 4 van deze overeenkomst, en nadat hij zich ervan heeft
vergewist dat IJsland en Noorwegen aan de voorwaarden voor
de uitvoering van de relevante bepalingen voldoen en dat de
controles aan hun buitengrenzen doeltreffend zijn.
5.
De inwerkingstelling van de in lid 4 bedoelde bepalingen
schept rechten en verplichtingen tussen IJsland en Noorwegen,
en tussen IJsland en Noorwegen enerzijds, en de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten waarvoor deze bepalingen
ook in werking zijn gesteld, anderzijds.
Artikel 16
Deze overeenkomst kan worden opgezegd door IJsland of door
Noorwegen dan wel bij besluit van de Raad, genomen met
eenparigheid van stemmen van de leden die de lidstaten vertegenwoordigen welke deelnemen aan de door het Schengenprotocol toegestane nauwere samenwerking. Van de opzegging
wordt kennis gegeven aan de depositaris. De opzegging wordt
zes maanden na de kennisgeving van kracht.

10.7.1999
Artikel 17

De gevolgen van de opzegging van deze overeenkomst door, of
van de beëindiging ervan ten aanzien van IJsland of Noorwegen, worden geregeld in een overeenkomst tussen de resterende partijen en de partij die de overeenkomst heeft opgezegd
of ten aanzien waarvan de overeenkomst wordt beëindigd.
Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, besluit de
Raad na raadpleging van de andere geassocieerde overeenkomstsluitende partij tot de nodige maatregelen. Die maatregelen zijn evenwel slechts bindend voor die partij indien deze
door haar worden aanvaard.
Artikel 18
De overeenkomst treedt in de plaats van de op 19 december
1996 te Luxemburg ondertekende Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de France Republiek, het Groothertogdom Luxemburg,
het Koninkrijk der Nederlanden, de Italiaanse Republiek, het
Koninkrijk Spanje, de Portugese Republiek, de Helleense Republiek, de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk Denemarken, de
Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, Partijen bij het Akkoord en bij de Overeenkomst van Schengen, en de Republiek
IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de afschaffing
van de personencontroles aan de gemeenschappelijke grenzen.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig, in één origineel exemplaar in de
Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de
Portugese, de Spaanse, de Zweedse, de IJslandse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek,
welke originele exemplaren zijn gedeponeerd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie.
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Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Ãéá ôï Óõìâïṍëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins
For Rådet for Den europeiske union

Por la República de Islandia
For Republikken Island
Für die Republik Island
Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Éóëáíäßáò
For the Republic of Iceland
Pour la République d'Islande
Per la Repubblica d'Islanda
Voor de Republiek IJsland
Pela República da Islandia
Islannin tasavallan puolesta
På Republiken Islands vägnar
Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands
For Republikken Island

Por el Reino de Noruega
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Ãéá ôï Âáóßëåéï ôçò Íïñâçãßáò
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Voor het Koninkrijk Noorwegen
Pelo Reino da Noruega
Norjan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Norges vägnar
Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs
For Kongeriket Norge
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BIJLAGE A
(Artikel 2, lid 1)

Deel 1 van deze bijlage verwijst naar het Akkoord van 1985 en de Overeenkomst van 1990 ter uitvoering van het
Akkoord van 1985. Deel 2 van deze bijlage verwijst naar de toetredingsprotocollen en toetredingsovereenkomsten, en
Deel 3 naar de relevante besluiten en verklaringen.
DEEL 1
De bepalingen van het Akkoord, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, tussen de regeringen van de staten van de
Benelux Economische Unie, de Bondsrepublieke Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing
van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.
Elk van de bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, tussen het Koninkrijk België, de
Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ter
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, met uitzondering van:
Artikel 2, lid 4
Artikel 4, voorzover het controles van bagage betreft
Artikel 10, lid 2
Artikel 19, lid 2
Artikelen 28 tot en met 38 en bijbehorende definities
Artikel 60
Artikel 70
Artikel 74
Artikelen 77 tot en met 91, in zoverre Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het
voorhanden hebben van wapens daarop betrekking heeft.
Artikelen 120 tot en met 125
Artikelen 131 tot en met 133
Artikel 134
Artikelen 139 tot en met 142
Slotakte: verklaring 2
Slotakte: verklaringen 4, 5 en 6
Protocol
Gemeenschappelijke verklaring
Verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
DEEL 2
De bepalingen van de overeenkomsten en protocollen inzake de toetreding tot het Akkoord van 1985 en de Overeenkomst van 1990 die gesloten zijn met de Italiaanse Republiek (ondertekend te Parijs op 27 november 1990), het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (ondertekend te Bonn op 25 juni 1991), de Helleense Republiek (ondertekend te Madrid op 6 november 1992), de Republiek Oostenrijk (ondertekend te Brussel op 28 april 1995) en het
Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (ondertekend te Luxemburg op 19 december
1996), met uitzondering van:
1. Het Protocol, ondertekend te Parijs op 27 november 1990, inzake de toetreding van de regering van de Italiaanse
Republiek tot het Akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985.
2. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Parijs op 27 november 1990, inzake de toetreding
van de Italiaanse Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de
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Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, de Slotakte ervan en de bijbehorende verklaringen:
Artikel 1
Artikelen 5 en 6
Slotakte: deel I
Deel II, verklaringen 2 en 3
Verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
3. Het Protocol, ondertekend te Bonn op 25 juni 1991, inzake de toetreding van de regering van het Koninkrijk Spanje
tot het Akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland
en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen,
ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende
Protocol inzake de toetreding van de regering van de Italiaanse Republiek, en de bijbehorende verklaringen.
4. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Bonn op 25 juni 1991, inzake de toetreding van het
Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten
Akkoord, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990
te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden, de Slotakte ervan en de bijbehorende verklaringen:
Artikel 1
Artikelen 5 en 6
Slotakte: deel I
Deel II, verklaringen 2 en 3
Deel III, verklaringen 3 en 4
Verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
5. Het Protocol, ondertekend te Bonn op 25 juni 1991, inzake de toetreding van de regering van de Portugese
Republiek tot het Akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te
Parijs ondertekende Protocol inzake de toetreding van de regering van de Italiaanse Republiek, en de bijbehorende
verklaringen.
6. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Bonn op 25 juni 1991, inzake de toetreding van de
Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten
Akkoord, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990
te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden, de Slotakte ervan en de bijbehorende verklaringen:
Artikel 1
Artikelen 7 en 8
Slotakte: deel I
Deel II, verklaringen 2 en 3
Deel III, verklaringen 2, 3, 4 en 5
Verklaring van de ministers en staatssecretarissen
7. Het Protocol, ondertekend te Madrid op 6 november 1992, inzake de toetreding van de regering van de Helleense
Republiek tot het Akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te
Parijs ondertekende Protocol inzake de toetreding van de regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni
1991 te Bonn ondertekende Protocollen inzake de toetreding van de regeringen van het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek, en de bijbehorende verklaring.
8. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Madrid op 6 november 1992, inzake de toetreding
van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de
Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27
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november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst, en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op
25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden, de Slotakte ervan en de bijbehorende
verklaringen:
Artikel 1
Artikelen 6 en 7
Slotakte: deel I
Deel II, verklaringen 2, 3 en 4
Deel III, verklaringen 1 en 3
Verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
9. Het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 april 1995, inzake de toetreding van de regering van de Republiek
Oostenrijk tot het Akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27
november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de regeringen van respectievelijk
de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek.
10. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 28 april 1995, inzake de toetreding van
de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de
Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk 27
november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden, en de Slotakte ervan:
Artikel 1
Artikelen 5 en 6
Slotakte: deel I
Deel II, verklaring 2
Deel III.
11. Het Protocol, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, inzake de toetreding van de regering van het
Koninkrijk Denemarken tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, en de bijbehorende verklaring.
12. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, inzake de
toetreding van het Koninkrijk Denemarken tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te
Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, de Slotakte ervan en de bijbehorende verklaring:
Artikel 1
Artikelen 7 en 8
Slotakte: deel I
Deel II, verklaring 2
Deel III
Verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
13. Het Protocol, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, inzake de toetreding van de regering van de
Republiek Finland tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschapelijke
grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, en de bijbehorende verklaring.
14. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, inzake de
toetreding van de Republiek Finland tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen,
ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, de Slotakte ervan en de bijbehorende verklaring:
Artikel 1
Artikelen 6 en 7
Slotakte: deel I
Deel II, verklaring 2
Deel III, met uitzondering van de verklaring betreffende de Ålandseilanden
Verklaring van de ministers en staatssecretarissen.
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15. Het Protocol, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, inzake de toetreding van de regering van het
Koninkrijk Zweden tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, en de bijbehorende verklaring.
16. De volgende bepalingen van de Overeenkomst, ondertekend te Luxemburg op 19 december 1996, inzake de
toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen,
ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, de Slotakte ervan en de bijbehorende verklaring:
Artikel 1
Artikelen 6 en 7
Slotakte: deel I
Deel II, verklaring 2
Deel III
Verklaring van de ministers en staatssecretarissen.

DEEL 3
A. Besluiten van het Uitvoerend Comité
SCH/Com-ex (93) 10
14.12.1993

Bevestiging van de verklaringen van de ministers en staatssecretarissen
d.d. 19.6.1992 en 30.6.1993 betreffende de inwerkingstelling

SCH/Com-ex (93) 14
14.12.1993

Verbetering van de praktijk inzake justitiële samenwerking op het gebied
van de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen

SCH/Com-ex (93) 16
14.12.1993

Financiële regeling betreffende de kosten voor de installatie en exploitatie
van het Schengen-C.SIS

SCH/Com-ex (93) 21
14.12.1993

Verlenging van het eenvormige visum

SCH/Com-ex (93) 22 herz.
14.12.1993

Vertrouwelijk karakter van bepaalde documenten

SCH/Com-ex (93) 24
14.12.1993

Gemeenschappelijke beginselen van annulering, intrekking en beperking
van de geldigheidsduur van het eenvormige visum

SCH/Com-ex (94) 1 herz. 2
26.4.1994

Aanpassingsmaatregelen met het oog op verwijdering van verkeersbeperkingen aan rijwegovergangen aan de binnengrenzen

SCH/Com-ex (94) 2
26.4.1994

Afgifte van eenvormige visa aan de grens

SCH/Com-ex (94) 15 herz.
21.11.1994

Invoering van een geautomatiseerde procedure voor raadpleging van de
centrale autoriteiten zoals voorzien in artikel 17, lid 2, van de overeenkomst

SCH/Com-ex (94) 16 herz.
21.11.1994

Aanschaffen gemeenschappelijk in- en uitreisstempel

SCH/Com-ex (94) 17 herz. 4
22.12.1994

Invoering en toepassing van de Schengen-regeling op verkeersluchthavens en secundaire luchthavens

SCH/Com-ex (94) 25
22.12.1994

Uitwisseling van statistische gegevens betreffende visumafgifte

SCH/Com-ex (94) 28 herz.
22.12.1994

Verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en
psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75

SCH/Com-ex (94) 29 herz. 2
22.12.1994

Inwerkingstelling van de Schengen-Overeenkomst van 19.6.1990

SCH/Com-ex (95) PV 1 herz. (Punt nr. 8)

Gemeenschappelijk visumbeleid

SCH/Com-ex (95) 20 herz. 2
20.12.1995

Goedkeuring van document SCH/I (95) 40 herz. 6 betreffende de procedure voor toepassing van artikel 2, lid 2, van de overeenkomst

SCH/Com-ex (95) 21
20.12.1995

Snelle uitwisseling tussen de Schengen-staten van statistische en concrete
gegevens welke wijzen op een eventuele dysfunctionaliteit aan de buitengrenzen
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SCH/Com-ex (96) 13 herz.
27.6.1996

Afgifte van Schengen-visa op grond van artikel 30, lid 1, onder a), van de
Schengen-Overeenkomst

SCH/Com-ex (96) 27
19.12.1996

Visumafgifte aan de grens aan zeelieden op doorreis

SCH/Com-ex (97) 2 herz. 2
25.4.1997

Aanbesteding van de voorstudie inzake het SIS II

SCH/Com-ex (97) 6 herz. 2
24.6.1997

Schengen-handleiding politiële samenwerking handhaving openbare orde
en veiligheid

SCH/Com-ex (97) 18
7.10.1997

Aandeel Noorwegen en IJsland in de kosten voor de inrichting en werking van het C.SIS

SCH/Com-ex (97) 24
7.10.1997

Ontwikkeling van het SIS

SCH/Com-ex (97) 29 herz. 2
7.10.1997

Inwerkingstelling van de Schengen-Overeenkomst in Griekenland

SCH/Com-ex (97) 32
15.12.1997

Harmonisatie van het visumbeleid

SCH/Com-ex (97) 34 herz.
15.12.1997

Toepassing van het gemeenschappelijk optreden, uniform model voor
verblijfstitels

SCH/Com-ex (97) 35
15.12.1997

Wijziging van het financieel reglement van het C.SIS

SCH/Com-ex (97) 39 herz.
15.12.1997

Leidraad voor bewijsmiddelen en indicaties in het kader van overnameovereenkomsten tussen Schengen-staten

SCH/Com-ex (98) 1 herz. 2
21.4.1998

Rapportage door de Task Force

SCH/Com-ex (98) 10
21.4.1998

Samenwerking tussen de Overeenkomstsluitende partijen inzake verwijdering van vreemdelingen per vliegtuig

SCH/Com-ex (98) 11
21.4.1998

C.SIS met 15/18 verbindingen

SCH/Com-ex (98) 12
21.4.1998

Uitwisseling op lokaal niveau van statistische gegevens inzake visa-afgifte

SCH/Com-ex (98) 17
23.6.1998

Vertrouwelijkheid van bepaalde documenten

SCH/Com-ex (98) 18 herz.
23.6.1998

Te nemen maatregelen ten aanzien van staten die problemen opleveren
op het gebied van afgifte van documenten op grond waarvan weigering
uit de Schengenruimte mogelijk wordt
OVERNAME  VISA

SCH/Com-ex (98) 19
23.6.1998

Monaco
VISA  BUITENGRENZEN  SIS

SCH/Com-ex (98) 21
23.6.1998

Afstempeling van het paspoort van visumaanvragers
VISA

SCH/Com-ex (98) 26 def.
16.9.1998

Oprichting van de Permanente Commissie van de Schengen-Overenkomst

SCH/Com-ex (98) 29 herz.
23.6.1998

Bezemclausule met het oog op de toepassing van het gehele technische
Schengenacquis

SCH/Com-ex (98) 35 herz. 2
16.9.1998

Verstrekking van het gemeenschappelijk handboek aan de kandidaat-lidstaten van de EU

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2
16.9.1998

Actieplan ter bestrijding van illegale immigratie

SCH/Com-ex (98) 43 herz.
16.9.1998

Ad hoc-comité Griekenland

SCH/Com-ex (98) 49 herz. 3
16.12.1998

Inwerkingstelling van de Schengen-Overeenkomst voor Griekenland

SCH/Com-ex (98) 51 herz. 3
16.12.1998

Grenoverschrijdende politiële samenwerking op verzoek ter voorkoming
en opsporing van strafbare feiten
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SCH/Com-ex (98) 52
16.12.1998

Leidraad voor grensoverschrijdende politiële samenwerking

SCH/Com-ex (98) 53 herz. 2
16.12.1998

Harmonisering van het visumbeleid  Afschaffing van de grijze lijst

SCH/Com-ex (98) 56
16.12.1998

Handboek met documenten waarin een visum kan worden aangebracht

SCH/Com-ex (98) 57
16.12.1998

Invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van een uitnodiging, een garantiestellingsverklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring

SCH/Com-ex (98) 59 herz.
16.12.1998

Gecoördineerde inzet van documentenadviseurs

SCH/Com-ex (99) 1 herz. 2
28.4.1999

Acquis verdovende middelen

SCH/Com-ex (99) 3
28.4.1999

Begroting helpdesk 1999

SCH/Com-ex (99) 4
28.4.1999

Installatiekosten C.SIS

SCH/Com-ex (99) 5
28.4.1999

SIRENE-handboek

SCH/Com-ex (99) 6
28.4.1999

Acquis telecommunicatie

SCH/Com-ex (99) 7 herz. 2
28.4.1999

Verbindingsfunctionarissen

SCH/Com-ex (99) 8 herz. 2
28.4.1999

Betaling van informanten

SCH/Com-ex (99) 10
28.4.1999

Illegale wapenhandel

SCH/Com-ex (99) 11 herz. 2
28.4.1999

Besluit betreffende de Overeenkomst inzake samenwerking in procedures
wegens inbreuken op de verkeerswetgeving

SCH/Com-ex (99) 13
28.4.1999

Intrekking van eerdere versies van het gemeenschappelijk handboek en
van de gemeenschappelijke visumsinstructie en goedkeuring van de
nieuwe versies

SCH/Com-ex (99) 14
28.4.1999

Handboek van documenten waarin een visum kan worden aangebracht

SCH/Com-ex (99) 18
28.4.1999

Verbetering van de politiële samenwerking bij de voorkoming en opsporing van strafbare feiten

B. Verklaringen van het Uitvoerend Comité
Referentie

Inhoud

SCH/Com-ex (96) decl. 5
18.4.1996

Definiëring van het begrip vreemdeling

SCH/Com-ex (96) decl. 6 herz. 2
26.6.1996

Verklaring inzake de uitlevering

SCH/Com-ex (97) decl. 13 herz. 2
21.4.1998

Ontvoering van minderjarigen

SCH/Com-ex (99) decl. 2 herz. 2
29.4.1999

SIS-structuur
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C. Besluiten van de Centrale Groep

Referentie

Inhoud

SCH/C (98) 117
27.10.1998

Actieplan ter bestrijding van de illegale immigratie

SCH/C (99) 25
22.3.1999

Algemene beginselen voor de betaling van informanten en vertrouwenspersonen
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BIJLAGE B
(Artikel 2, lid 2) (1)

Verordening (EG) nr. 574/1999 van de Raad van 12 maart 1999 tot bepaling van de derde staten waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten in het bezit moeten zijn van een visum (PB L 72 van
18.3.1999, blz. 2) (2);
Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel (PB
L 164 van 14.7.1995, blz. 1) en Besluit van de Commissie van 7 februari 1996 betreffende de vaststelling van verdere
technische specificaties voor het uniform visummodel (niet gepubliceerd);
Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben
van wapens (PB L 256 van 13.9.1991, blz. 51) en Aanbeveling van de Commissie 93/216/EEG van 25 februari 1993
betreffende de Europese vuurwapenpas (PB L 93 van 17.4.1993, blz. 39) zoals gewijzigd door Aanbeveling van de
Commissie 96/129/EG van 12 januari 1996 (PB L 30 van 8.2.1996, blz. 47).

(1) Zie ook de verklaring van de Raad en de Commissie met betrekking tot Richtlijn 95/46/EG, zoals aangenomen ten tijde van de
sluiting van deze Overeenkomst.
(2) Onverminderd de relatie tot de bepalingen inzake de vaststelling van derde staten waarvan de onderdanen in het bezit dienen te zijn
van een visum dan wel van deze plicht zijn vrijgesteld, zoals aangenomen in het kader van de Schengen-samenwerking, die toepassing
zullen blijven vinden na de integratie van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie en die onder bijlage A vallen.
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SLOTAKTE

De overeenkomstsluitende partijen hebben de slotakte aangenomen, die de volgende verklaringen behelst:
1. Verklaring van IJsland en Noorwegen betreffende artikel 4, lid 2
Wat betreft de vergaderingen van het Gemengd Comité op ministerieel niveau zijn IJsland en Noorwegen van mening dat het aan hen is te beoordelen of bepaalde aangelegenheden moeten worden
beschouwd als problemen die zij ondervinden (eerste streepje) of vraagstukken die zij van belang
achten (tweede streepje), en van dien aard zijn dat zij op ministerieel niveau moeten worden besproken. Naar verwacht zullen dergelijke problemen en vraagstukken, in het gemeenschappelijk belang
van de partijen, normaal in de loop van de geregelde samenwerking aan de dag treden op een wijze die
ertoe zal leiden dat zij op de agenda van het Gemengd Comité op ministerieel niveau worden geplaatst.
Niettemin benadrukken IJsland en Noorwegen het recht van de leden van het Gemengd Comité om
overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de overeenkomst te verzoeken om bijeenroeping van het Gemengd
Comité op niveau.
2. Verklaring van IJsland en Noorwegen betreffende artikel 8, lid 4
Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 8, lid 4, onder a), b), c) of d), zullen IJsland of
Noorwegen gebruik maken van de door artikel 3, lid 3, geboden mogelijkheid een vergadering van het
Gemengd Comité op ministerieel niveau te beleggen om te zoeken naar wegen om de overeenkomst
voort te zetten.
3. Verklaring van IJsland en Noorwegen over uitlevering
1. Voorbehouden die op grond van artikel 13 van het op 27 januari 1977 te Straatsburg voor ondertekening opengestelde Europese Verdrag tot bestrijding van terrorisme zijn gemaakt, zullen niet
worden toegepast bij uitleveringsprocedures in betrekking met de lidstaten van de Europese Unie
die gelijke behandeling waarborgen.
2. Verklaringen die op grond van artikel 6, lid 1, van het op 13 december 1957 te Parijs voor ondertekening opengestelde Europees Verdrag betreffende uitlevering zijn afgelegd, zullen niet worden
aangevoerd als grond tot weigering van uitlevering van onderdanen van niet-Noordse staten aan
lidstaten van de Europese Unie die gelijke behandeling waarborgen.
4. Gezamenlijke verklaring betreffende parlementair overleg
De Europese Unie, IJsland en Noorwegen achten het passend dat aangelegenheden die onder deze
overeenkomst vallen, worden besproken in de interparlementaire vergaderingen Europees ParlementIJsland en Europees Parlement-Noorwegen.
5. Verklaring van de Raad van de Europese Unie, met eenparigheid van stemmen aangenomen door zijn in artikel 6,
eerste alinea, van het Schengenprotocol bedoelde leden, betreffende de door het Gemengd Comité te nemen besluiten
De Raad gaat ervan uit dat de besluiten die het Gemengd Comité overeenkomstig de overeenkomst
moet nemen, door de vertegenwoordigers van de artikel 6, eerste alinea, van het Schengenprotocol
bedoelde leden van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van IJsland en Noorwegen,
met eenparigheid van stemmen worden genomen tenzij in het reglement van orde of de overeenkomstig
artikel 6, tweede alinea, van het Schengenprotocol te sluiten overeenkomst anders is bepaald.
6. Verklaring van de Europese Commissie betreffende de beschikbaarstelling van voorstellen
De Europese Commissie zal bij de toezending van haar voorstellen aan de Raad van de Europees Unie
en aan het Europees Parlement, die in verband met deze overeenkomst van belang zijn, exemplaren
toezenden aan IJsland en Noorwegen.
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Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá.
Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.
Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.
Gjört í Brussel 18. maí 1999.
Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.
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Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Ãéá ôï Óõìâïṍëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins
For Rådet for Den europeiske union

Por la República de Islandia
For Republikken Island
Für die Republik Island
Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Éóëáíäßáò
For the Republic of Iceland
Pour la République d'Islande
Per la Repubblica d'Islanda
Voor de Republiek IJsland
Pela República da Islandia
Islannin tasavallan puolesta
På Republiken Islands vägnar
Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands
For Republikken Island

Por el Reino de Noruega
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Ãéá ôï Âáóßëåéï ôçò Íïñâçãßáò
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Voor het Koninkrijk Noorwegen
Pelo Reino da Noruega
Norjan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Norges vägnar
Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs
For Kongeriket Norge
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OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

tussen de Raad van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen over
de comités die de Commissie van de Europese Gemeenschappen bijstaan bij de uitoefening van
haar uitvoerende taken
A. Brief van de Gemeenschap
Mijnheer, Mevrouw,
Onder verwijzing naar de onderhandelingen over de overeenkomst betreffende de wijze waarop de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis, bevestigt de Raad dat hij goede nota heeft genomen van het verzoek
van IJsland en Noorwegen, om in aansluiting op hun deelneming aan het besluitvormingsproces op de
door de overeenkomst bestreken gebieden en teneinde de goede werking van de overeenkomst te bevorderen, volledig te worden betroken bij het werk van de comités die de Europese Commissie bijstaan in de
uitoefening van haar uitvoerende taken.
De Raad merkt op dat IJsland en Noorwegen in de toekomst, wanneer zulke procedures op de door de
overeenkomst bestreken gebieden worden toegepast, inderdaad bij het werk van die comités zullen moeten
worden betrokken, mede om te waarborgen dat de procedures van de overeenkomst voor de betrokken
besluiten of maatregelen zijn toegepast, zodat die bindend voor IJsland en Noorwegen kunnen worden.
Derhalve is de Europese Gemeenschap bereid zich ertoe te verbinden om, zodra zulks nodig wordt, te
onderhandelen over passende regelingen om IJsland en Noorwegen bij het werk van die comités te
betrekken.
Ik verzoek U mij te willen meedelen dat Uw regering met het bovenstaande instemt.
Hoogachtend,
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Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá.
Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.
Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.
Gjört í Brussel 18. maí 1999.
Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Ãéá ôï Óõìâïṍëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins
For Rådet for Den europeiske union
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B. Brief van IJsland

Mijnheer, Mevrouw,
Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden welke als volgt luidt:
Onder verwijzing naar de onderhandelingen over de overeenkomst betreffende de wijze waarop de
Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en
de ontwikkeling van he Schengenacquis, bevestigt de Raad dat hij goede nota heeft genomen van het
verzoek van IJsland en Noorwegen, om in aansluiting op hun deelneming aan het besluitvormingsproces op de door de overeenkomst bestreken gebieden en teneinde de goede werking van de overeenkomst te bevorderen, volledig te worden betrokken bij het werk van de comités die de Europese
Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoerende taken.
De Raad merkt op dat IJsland en Noorwegen in de toekomst, wanneer zulke procedures op de door de
overeenkomst bestreken gebieden worden toegepast, inderdaad bij het werk van die comités zullen
moeten worden betrokken, mede om te waarborgen dat de procedures van de overeenkomst voor de
betrokken besluiten of maatregelen zijn toegepast, zodat die bindend voor IJsland en Noorwegen
kunnen worden.
Derhalve is de Europese Gemeenschap bereid zich ertoe te verbinden om, zodra zulks nodig wordt, te
onderhandelen over passende regelingen om IJsland en Noorwegen bij het werk van die comités te
betrekken.
Ik verzoek U mij te willen meedelen dat Uw regering met het bovenstaande instemt.
Ik heb de eer u mede te delen dat mijn regering met de inhoud van deze brief instemt.
Hoogachtend,
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Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá.
Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.
Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.
Gjört í Brussel 18. maí 1999.
Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de Islandia
For Republikken Island
Für die Republik Island
Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Éóëáíäßáò
For the Republic of Iceland
Pour la République d'Islande
Per la Repubblica d'Islanda
Voor de Republiek IJsland
Pela República da Islandia
Islannin tasavallan puolesta
På Republiken Islands vägnar
Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands
For Republikken Island
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A. Brief van de Gemeenschap

Mijnheer, Mevrouw,
Onder verwijzing naar de onderhandelingen over de overeenkomst betreffende de wijze waarop de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis, bevestigt de Raad dat hij goede nota heeft genomen van het verzoek
van IJsland en Noorwegen, om in aansluiting op hun deelneming aan het besluitvormingsproces op de
door de overeenkomst bestreken gebieden en teneinde de goede werking van de overeenkomst te bevorderen, volledig te worden betrokken bij het werk van de comités die de Europese Commissie bijstaan in de
uitoefening van haar uitvoerende taken.
De Raad merkt op dat IJsland en Noorwegen in de toekomst, wanneer zulke procedures op de door de
overeenkomst bestreken gebieden worden toegepast, inderdaad bij het werk van die comités zullen moeten
worden betrokken, mede om te waarborgen dat de procedures van de overeenkomst voor de betrokken
besluiten of maatregelen zijn toegepast, zodat die bindend voor IJsland en Noorwegen kunnen worden.
Derhalve is de Europese Gemeenschap bereid zich ertoe te verbinden om, zodra zulks nodig wordt, te
onderhandelen over passende regelingen om IJsland en Noorwegen bij het werk van die comités te
betrekken.
Ik verzoek U mij te willen meedelen dat Uw regering met het bovenstaande instemt.
Hoogachtend,
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Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá.
Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.
Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.
Gjört í Brussel 18. maí 1999.
Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Ãéá ôï Óõìâïṍëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins
For Rådet for Den europeiske union
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B. Brief van Noorwegen

Mijnheer, Mevrouw, . . . . . .,
Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden welke als volgt luidt:
Onder verwijzing naar de onderhandelingen over de overeenkomst betreffende de wijze waarop de
Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en
de ontwikkeling van het Schengenacquis, bevestigt de Raad dat hij goede nota heeft genomen van het
verzoek van IJsland en Noorwegen, om in aansluiting op hun deelneming aan het besluitvormingsproces op de door de overeenkomst bestreken gebieden en teneinde de goede werking van de overeenkomst te bevorderen, volledig te worden betrokken bij het werk van de comités die de Europese
Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoerende taken.
De Raad merkt op dat IJsland en Noorwegen in de toekomst, wanneer zulke procedures op de door de
overeenkomst bestreken gebieden worden toegepast, inderdaad bij het werk van die comités zullen
moeten worden betrokken, mede om te waarborgen dat de procedures van de overeenkomst voor de
betrokken besluiten of maatregelen zijn toegepast, zodat die bindend voor IJsland en Noorwegen
kunnen worden.
Derhalve is de Europese Gemeenschap bereid zich ertoe te verbinden om, zodra zulks nodig wordt, te
onderhandelen over passende regelingen om IJsland en Noorwegen bij het werk van die comités te
betrekken.
Ik verzoek U mij te willen meedelen dat Uw regering met het bovenstaande instemt.
Ik heb de eer u mede te delen dat mijn regering met de inhoud van deze brief instemt.
Hoogachtend,
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Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá.
Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.
Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.
Gjört í Brussel 18. maí 1999.
Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de Noruega
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Ãéá ôï Âáóßëåéï ôçò Íïñâçãßáò
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Voor het Koninkrijk Noorwegen
Pelo Reino da Noruega
Norjan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Norges vägnar
Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs
For Kongeriket Norge
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VERKLARINGEN

1. Verklaring van de Raad, met eenparigheid van stemmen aangenomen door zijn in artikel 6,
eerste alinea, van het Schengenprotocol bedoelde leden
De Raad gaat ervan uit dat de besluiten die het Gemengd Comité overeenkomstig de overeenkomst
moet nemen, door de vertegenwoordigers van de in artikel 6, eerste alinea, van het Schengen-protocol
bedoelde leden van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van IJsland en Noorwegen,
met eenparigheid van stemmen worden genomen tenzij in het reglement van orde of de overeenkomstig
artikel 6, tweede alinea, van het Schengen-protocol te sluiten overeenkomst anders is bepaald.
2. Verklaring van de Raad en de Commissie met betrekking tot Richtlijn 95/46/EG
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31) is niet opgenomen in
bijlage B bij de Overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze
waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling
van het Schengen-acquis, gezien het voorstel van de Commissie van 2 december 1998 voor een besluit
van het Gemengd Comité van de EER om die richtlijn in bijlage XI bij EER-overeenkomst op te
nemen (1).
De Europese Unie is van oordeel dat deze richtlijn een integrerend deel van het Schengen-acquis
uitmaakt, voorzover daarmee bepalingen van de Overeenkomst van Schengen van 1990 ingevolge
artikel 134 van die Overeenkomst, zijn vervangen.
Mocht de richtlijn niet in bijlage XI van de EER-Overeenkomst worden opgenomen, dan gaat de Unie
ervan uit dat de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen de nodige maatregelen zullen nemen
om voor toepassing van de bepalingen ervan te zorgen.
Deze verklaring zal samen met de tekst van genoemde Overeenkomst met de Republiek IJsland en het
Koninkrijk Noorwegen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt.
3. Verklaring die is opgenomen in de Raadsnotulen bij de aanneming van de onderhandelingsrichtsnoeren
De Raad komt overeen dat elk punt dat onder de uitvoering van de Overeenkomst met IJsland en
Noorwegen valt, te gelegener tijd op de agenda van het Gemengd Comité moet worden opgenomen.
Voor de vergadering van dit Comité roept het Voorzitterschap, indien het die noodzakelijk acht, of op
verzoek van de delegatie of van de Commissie de aangewezen instantie van de Raad bijeen zodat kan
worden vastgesteld ofwel dat het niet nodig is een bepaald punt aan het Gemengd Comité voor te
leggen, ofwel dat het voor een punt nuttig is dat hierover eerst binnen de Unie besprekingen worden
gevoerd of besluiten worden genomen. (Visumvraagstukken bijvoorbeeld, of andere kwesties waarop de
in artikel 6 van het Schengenprotocol bedoelde associatieprocedure strikt genomen niet geldt).
Ad punt 1 van de lijst (2) het Gemengd Comité kan bij de inwerkingtreding van het Verdrag van
Amsterdam pas na het verstrijken van een redelijke termijn worden belast met voorstellen waarover
in de Unie onderhandelingen aan de gang zijn, of met de aanpassing of ontwikkeling van de besluiten
die gegrond zijn op het Verdrag betreffende de Europese Unie.
Het feit dat voor bepaalde vraagstukken de procedure die zal worden vastgesteld bij de op grond van
artikel 6, eerste alinea, van het Schengenprotocol te sluiten overeenkomst niet zal worden gevolgd, sluit
natuurlijk niet uit dat de IJslandse en de Noorse partner regelmatig in kennis kunnen worden gesteld
van de ontwikkelingen binnen de Unie met betrekking tot deze vraagstukken.
(1) Raadsdocument 13992/98 EEE 96 ECO 466 van 9 december 1998.
(2) Zie artikel 1 van het ontwerp-besluit van de Raad inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad en de
Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze Staten worden
betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de verdere ontwikkeling van het Schengenacquis (doc. 6611/3/99
SCHENGEN 17 herz. 3 van 22 april 1999).
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4. Verklaring van de onderhandelingsdelegaties die is afgelegd bij de parafering van de Overeenkomst
De onderhandelingsdelegaties nemen nota van verklaring 47 van de Intergouvernementele Conferentie
bij gelegenheid van de ondertekening van het Verdrag van Amsterdam.
Zij zijn het erover eens dat het wenselijk zou zijn dat de partijen bij de Overeenkomst de noodzakelijke
voorbereidende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Overeenkomst en het Verdrag van
Amsterdam op dezelfde datum in werking kunnen treden.
5. Verklaring van de onderhandelingsdelegaties van het voorzitterschap van de Raad, de Commissie en Noorwegen
De onderhandelingsdelegaties van het voorzitterschap van de Raad, de Commissie en Noorwegen gaan
er alle van uit dat het vraagstuk betreffende de gevallen waarin uit hoofde van de Noorse wetgeving
voorlopige toepassing mogelijk zou zijn, de toepassing van artikel 8, lid 4, van die Overeenkomst
onverlet laat.
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