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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 20 juli 2010 (27.07)
(OR. en)

12319/10

POLGEN 115

NOTA
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: de delegaties
Betreft: Lijst van voorbereidende instanties van de Raad

Hierbij gaan voor de delegaties in:

- Bijlage I: de lijst van voorbereidende instanties van de Raad, die is bijgewerkt 

overeenkomstig artikel 19, lid 3, tweede alinea, van het reglement van orde van de 

Raad1;

- Bijlage II: de voorzitters van de voorbereidende instanties met een vaste voorzitter;

- Bijlage III: de regels betreffende de lijst van voorbereidende instanties van de Raad;

- Bijlage IV: de regels betreffende de toegang tot de vergadering, met name wanneer 

gerubriceerde informatie wordt besproken.

___________________

  
1 Zie A6 (voetnoot), C25, E2, E5, E8, E9, E10, E11, E16, E17, E18, E19, E23, E26, E27, E36, 

G9, G15, G21, B9 en B13 op blz. 14.
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BIJLAGE I

LIJST VAN VOORBEREIDENDE INSTANTIES VAN DE RAAD

A. Comités, opgericht bij de Verdragen, bij intergouvernementeel besluit of bij akte 
van de Raad, en groepen die nauw verbonden zijn met het Coreper 3

B. Algemene Zaken 5

C. Buitenlandse Zaken 6

D. Economische en Financiële Zaken 7

E. Justitie en Binnenlandse Zaken 8

F. Landbouw en Visserij 9

G. Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie en Onderzoek) 11

H. Vervoer/Telecommunicatie/Energie 12

I. Werkgelegenheid/Sociaal beleid/Volksgezondheid en Consumentenzaken 12

J. Milieu 12

K. Onderwijs/Jeugdzaken/Cultuur 12
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COMITÉS, OPGERICHT BIJ DE VERDRAGEN
A.1 Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper)

a) 2e deel
b) 1e deel

A.2 Economisch en Financieel Comité1

A.3 Comité voor de werkgelegenheid 2

A.4 Comité handelspolitiek 3

- gewone leden
- plaatsvervangers
- deskundigen (STIS, diensten en investeringen, wederzijdse erkenning)

A.5 Politiek en Veiligheidscomité 4

A.6 Permanent comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse 
veiligheid (COSI) 5

A.7 Comité voor sociale bescherming 6

COMITÉ, OPGERICHT BIJ INTERGOUVERNEMENTEEL BESLUIT
A.8 Speciaal Comité Landbouw (SCL) 7

  
1 Deze op grond van artikel 134 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) ingestelde raadgevende instantie brengt op verzoek van de Raad of de Commissie adviezen 
uit en draagt bij aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad. Deze instantie heeft een 
verkozen voorzitter en het secretariaat ervan wordt verzorgd door de Commissie (zie PB L 158 van 
27.6.2003, blz. 58).

2 Deze op grond van artikel 130 van het VWEU ingestelde raadgevende instantie brengt op verzoek van 
de Raad of de Commissie adviezen uit en draagt bij aan de voorbereiding van de werkzaamheden van 
de Raad. Deze instantie heeft een verkozen voorzitter en het secretariaat ervan wordt verzorgd door de 
Commissie (zie PB L 29 van 4.2.2000, blz. 21).

3 Het Comité handelspolitiek staat de Commissie bij in onderhandelingen over handelsakkoorden en 
verstrekt de Commissie advies over de gemeenschappelijke handelspolitiek. Zijn adviserende rol doet 
geen afbreuk aan de functies van de verschillende geografische groepen die bevoegd zijn voor de 
bilaterale betrekkingen met derde landen. Dit comité heette eerst Comité van artikel 133.
Zie doc. 16864/09 en 5662/10.

4 Uit hoofde van artikel 2, tweede alinea, van Besluit 2009/881/EU van de Europese Raad van 
1 december 2009, PB L 315 van 2.12.2009, blz. 50, wordt het Politiek en Veiligheidscomité voor-
gezeten door een vertegenwoordiger van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid. Zie ook artikel 4 en bijlage II van Besluit 2009/908/EU van de Raad van 
1 december 2009, PB L 322 van 9.12.2009, blz. 28.

5 Deze groep is opgericht bij Besluit van de Raad in doc. 5949/10 + COR 1.
6 Deze op grond van artikel 144 van het VWEU ingestelde raadgevende instantie brengt op verzoek van 

de Raad of de Commissie adviezen uit. Deze instantie heeft een verkozen voorzitter en het secretariaat 
ervan wordt verzorgd door de Commissie (zie PB L 314 van 13.10.2004, blz. 8).

7 Het Speciaal Comité Landbouw (SCL) is op 12 mei 1960 opgericht bij besluit van de 
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten en heeft tot taak besluiten van de 
Landbouwraad voor te bereiden.
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COMITÉS, OPGERICHT BIJ AKTE VAN DE RAAD
A.9 Militair Comité (EUMC) 1

A.10 Comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing 2

A.11 Comité voor de economische politiek 3
A.12 Comité financiële diensten 4

A.13 Beveiligingscomité 5
- Infosec (AQUA's, deskundigen)
- GNSS-deskundigen 6

- Commissies voor veiligheidsaccreditatie (CVA's)
GROEPEN DIE NAUW VERBONDEN ZIJN MET HET COREPER

A.14 Groep Antici
A.15 Groep Mertens
A.16 Groep Vrienden van het voorzitterschap

RADEN/ATTACHÉS
A.18 raden/attachés 7

  
1 Zie Besluit 2001/79/GBVB van de Raad van 22 januari 2001, PB L 27 van 30.1.2001, 

blz. 4-6. Het Comité heeft een benoemde voorzitter, zoals bevestigd in noot 2 bij bijlage II 
van Besluit 2009/908/EU van de Raad van 1 december 2009, PB L 322 van 9.12.2009, 
blz. 28.

2 Zie Besluit 2000/354/GBVB van de Raad van 22 mei 2000, PB L 127, blz. 1.
Overeenkomstig artikel 4 en bijlage II bij Besluit 2009/908/EU van 1 december 2009, 
PB L 322 van 9.12.2009, blz. 28, wordt dit Comité voorgezeten door een vertegenwoordiger 
van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, na 
een overgangsperiode van ten hoogste zes maanden na de aanneming van het besluit van de 
Raad betreffende de inrichting en de werking van de Europese dienst voor extern optreden.

3 Zie Besluit 2000/604/EG van de Raad van 29.09.00, PB L 257 van 11.10.00, blz. 28. Deze 
instantie heeft een verkozen voorzitter en het secretariaat wordt verzorgd door de Commissie.

4 Zie het besluit van de Raad van 18 februari 2003, PB L 67 van 12.3.2003, blz. 17. Dit comité 
heeft een verkozen voorzitter.

5 Zie Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001, PB L 101 van 11.4.2001, blz. 10.
Dit comité wordt voorgezeten door een lid van het secretariaat-generaal van de Raad.

6 Zie doc. 7559/1/06 REV 1.
7 De gang van zaken in de verschillende sectoren voor het bijeenroepen en organiseren van 

formele vergaderingen van de raden/attachés is niet veranderd.



12319/10 cle/NGS/rv 5
BIJLAGE I DQPG NL

ALGEMENE ZAKEN
B.1 Groep algemene zaken
B.2 Bestaat niet meer
B.3 Groep op hoog niveau asiel- en migratievraagstukken 1

B.4 Horizontale Groep drugs 2

B.5 Groep structuurmaatregelen
B.6 Groep ultraperifere gebieden
B.7 Groep atoomvraagstukken
B.8 Groep statistieken 3

B.9 Groep voorlichting 4

B.10 Bestaat niet meer. Vervangen door B21
B.11 Groep elektronische communicatie4

- Groep coördinatoren op hoog niveau Sesame
B.12 Groep codificatie4

B.13 Groep juristen-vertalers4

B.14 Groep Hof van Justitie
B.15 Groep statuut
B.16 Groep nieuwe gebouwen4
B.17 Ad-hocgroep follow-up conclusies van de Raad over Cyprus van 26 april 2004 5

B.18 Ad-hocgroep samenwerkings- en toetsingsmechanisme voor Bulgarije en Roemenië 6

B.19 Groep uitbreiding en landen waarmee toetredingsonderhandelingen worden gevoerd 7
B.20 Ad-hocgroep opstelling Toetredingsverdrag met Kroatië 8

B.21 Groep e-recht 9

  
1 Goedgekeurd door de Raad op 25 januari 1999 en door het Coreper op 4 juni 2002.
2 De Horizontale Groep bewaart een algemeen overzicht van alle aan drugs gerelateerde vraagstukken.

In verband hiermee zullen het voorzitterschap en het secretariaat-generaal ervoor zorgen dat deze 
groep informatie ontvangt over alle in andere groepen behandelde vraagstukken in verband met drugs.

3 Houdt zich vooral bezig met statistieken op het vlak van Ecofin, de interne markt, landbouw en 
visserij, sociaal beleid en volksgezondheid/consumentenbescherming. De groep bewaart een algemeen 
overzicht van alle vraagstukken in verband met statistieken. In verband hiermee zorgen het 
voorzitterschap en het secretariaat-generaal ervoor dat deze groep informatie ontvangt over alle in 
andere groepen behandelde vraagstukken in verband met statistieken (zie doc. 7003/03, blz. 2).

4 Deze groep wordt voorgezeten door een lid van het secretariaat-generaal van de Raad.
5 Zie Coreper (2e deel) van 7 april 2004.
6 Zie doc. 5144/07.
7 Zie doc. 10249/06.
8 Zie doc. 16918/08, aangenomen door het Coreper van 7.12.2009.
9 Omvat B10. Zie doc. 17653/09.
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BUITENLANDSE ZAKEN
C.1 Groep raden buitenlandse betrekkingen

- Sancties 1
C.2 Groep internationaal publiekrecht

- Internationaal Strafhof (ICC)
C.3 Groep zeerecht
C.4 Groep Verenigde Naties (categorie 3)
C.5 Groep OVSE en Raad van Europa (categorie 3)
C.6 Groep rechten van de mens (categorie 3)
C.7 Groep trans-Atlantische betrekkingen (categorie 2)
C.8 Bestaat niet meer
C.9 Groep Oost-Europa en Centraal-Azië (categorie 2)
C.10 Groep EVA 2
C.11 Groep Westelijke Balkan (categorie 2)
C.12 Ad-hocgroep vredesproces in het Midden-Oosten (categorie 3)
C.13 Groep Midden-Oosten/Golf (categorie 2)
C.14 Groep Machrek/Maghreb (categorie 2)
C.15 Groep Afrika (categorie 2)3

C.16 Groep ACS 4
C.17 Groep Azië-Oceanië (categorie 2)
C.18 Groep Latijns-Amerika (categorie 2)
C.19 Groep terrorisme (internationale aspecten)
C.20 Groep non-proliferatie (categorie 3)
C.21 Groep export van conventionele wapens (categorie 3)
C.22 Groep wereldwijde ontwapening en wapenbeheersing (categorie 3)
C.23 Groep goederen voor tweeërlei gebruik
C.24 Groep Europees bewapeningsbeleid (categorie 4)
C.25 Politiek-militaire Groep (categorie 4)
C.26 Werkgroep van het Militair Comité (EUMCWG) 5
C.27 Groep handelsvraagstukken
C.28 Groep stelsel van algemene preferenties
C.29 Groep exportkredieten
C.30 Groep ontwikkelingssamenwerking
C.31 Groep voorbereiding internationale conferenties over ontwikkeling
C.32 Groep humanitaire hulp en voedselhulp
C.33 Groep grondstoffen
C.34 Groep consulaire zaken
C.35 Groep administratieve zaken en protocol GBVB (categorie 3)
C.36 Groep Nicolaidis (categorie 3) 6
C.37 Bestaat niet meer
C.38 Groep toepassing specifieke maatregelen inzake terrorismebestrijding 7

  
1 Zie doc. 5603/04.
2 Behalve met aangelegenheden betreffende de EVA-landen en de Faeröer is de Groep EVA ook belast 

met aangelegenheden betreffende Monaco, Andorra, San Marino en de Heilige Stoel.
3 Zie doc. 8745/08.
4 Omvat ook de Groep ACS/FIN.
5 Het Comité heeft een benoemde voorzitter, zoals bevestigd in noot 2 bij bijlage II van Besluit 

2009/908/EU van de Raad van 1 december 2009, PB L 322 van 9.12.2009, blz. 28. Deskundigen 
kunnen worden bijeengeroepen om gelijktijdig met de groep te vergaderen (zie doc. 400/1/00 ADD 1 
REV 2, blz. 37-95).

6 Zie doc. 8441/03.
7 Zie doc. 10826/1/07.
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OPMERKINGEN:

Voorbereidende instanties van categorie 2 worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de 

hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, na een 

overgangsperiode van ten hoogste twaalf maanden na de aanneming van het besluit van de Raad 

betreffende de inrichting en de werking van de Europese dienst voor extern optreden. Zie ook 

artikel 4 en bijlage II van Besluit 2009/908/EU van de Raad van 1 december 2009, PB L 322 van 

9.12.2009, blz. 28.

Bovenvermelde voorbereidende instanties van de categorieën 3 en 4 worden voorgezeten door een 

vertegenwoordiger van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid, na een overgangsperiode van ten hoogste zes maanden na de aanneming van het 

besluit van de Raad betreffende de inrichting en de werking van de Europese dienst voor extern 

optreden. Zie ook artikel 4 en bijlage II van Besluit 2009/908/EU van de Raad van 

1 december 2009, PB L 322 van 9.12.2009, blz. 28.
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ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
D.1 Groep eigen middelen
D.2 Groep financiële raden
D.3 Groep financiële diensten

- kapitaalvereisten
- beheerders van alternatieve beleggingsfondsen
- financieel toezicht
- prospectus

D.4 Groep belastingvraagstukken
- indirecte belasting (btw, accijnzen, energieheffing)
- directe belasting (m.i.v. belasting op rente van spaargelden, interesten en royalty's)

D.5 Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) 1
- Subgroep A
- Subgroep B
- Subgroep (bestrijding van misbruik in verband met inkomende en uitgaande 
winstoverdrachten en dispariteiten tussen belastingstelsels)

D.6 Groep op hoog niveau 2

D.7 Begrotingscomité
D.8 Groep fraudebestrijding
D.9 Groep verzekeringen 3

  
1 Vertegenwoordigers op hoog niveau van de ministers van Financiën. Deze groep heeft een 

verkozen voorzitter.
2 Ingesteld om te zorgen voor coördinatie van de werkzaamheden teneinde parallelle 

vooruitgang in het belastingpakket te bewerkstelligen (zie doc. 9915/01).
3 (Voorheen G5, zie doc. 5441/07 - hier opgenomen aangezien het punt "verzekeringen" door 

Ecofin wordt behandeld).
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JUSTICE AND HOME AFFAIRS1

E.1 Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel (Scifa) 2
E.2 Groep integratie, migratie en verwijdering
E.3 Groep visa
E.4 Groep asiel
E.5 Bestaat niet meer
E.6 Groep grenzen 3
E.7 Groep burgerlijk recht
E.8 Bestaat niet meer (met E 17 en E 18 opgegaan in E 27)
E.9 Bestaat niet meer  met E 17 en E 18 opgegaan in E 27)
E.10 Bestaat niet meer
E.11 Bestaat niet meer
E.12 Groep terrorisme
E.13 Groep douanesamenwerking
E.14 Groep samenwerking in strafzaken 4

E.15 Groep materieel strafrecht
E.16 Bestaat niet meer
E.17 Bestaat niet meer (opgegaan in E 27)
E.18 Bestaat niet meer (opgegaan in E 27)
E.19 Bestaat niet meer (opgegaan in E 28)
E.20 Bestaat niet meer
E.21 Groep civiele bescherming
E.22 Groep grondrechten, burgerrechten en vrij verkeer van personen 5

E.23 Groep informatie-uitwisseling en gegevensbescherming 6
E.24 Groep JBZ-Relex 7

E.25 Coördinatiecomité op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 
(CATS) 8 *

E.26 Groep wetshandhaving (voorheen E 10 en E 11)
E.27 Groep Schengenaangelegenheden (voorheen E 17 en E 18)
E.28 Groep algemene aangelegenheden, waaronder evaluatie (voorheen E 19)

  
1 Het Coreper heeft op 17 december 2009 besloten tot verscheidene wijzigingen in de werkstructuren, waarvan de 

meeste op 1 juli 2010 van kracht worden (doc. 17653/09). Bovendien heeft het Coreper op 24 november 2009 
onderstaande besluiten genomen (zie doc. 16070/09 en 16072/09):
a) Het CATS/Scifa blijft vergaderen tot 1 januari 2012. Vóór die tijd moet het Coreper opnieuw bekijken of 

het CATS/Scifa ook nadien moet blijven bestaan, rekening houdend met de efficiëntie en de samenhang 
van de werkstructuren van de Raad.

b) Het CATS/Scifa zal het in zijn besprekingen vooral over strategische kwesties hebben, wanneer het 
Permanent Comité binnenlandse veiligheid niets zou kunnen bijdragen en vergaderen wanneer het dit 
nodig acht, door het voorzitterschap bijeengeroepen.

c) Wanneer zulks passend wordt geacht, kan het CATS/Scifa bij het wetgevende werk worden betrokken.
Het Coreper blijft als enige verantwoordelijk voor het opstellen van wetgevingsbesluiten.

2 Zie doc. 7440/04, 7780/06 en 16072/09.
3 Met inbegrip van valse documenten.
4 Zie doc. 6166/2/99 REV 2.
5 Zie Coreper (2e deel) van 27 april 2005 (8457/05 CRS CRP 20). Op 17 december 2009 heeft het Coreper 

besloten de groep te belasten met alle aangelegenheden in verband met grondrechten en burgerrechten, inclusief 
het vrije verkeer van personen, onderhandelingen over de toetreding van de Unie tot het EVRM, het vervolg op 
verslagen van het Bureau van de EU voor de grondrechten. De groep moet in diverse formaties bijeen kunnen 
komen wanneer dat nodig is, afhankelijk van het onderwerp op de agenda. Op 17 december 2009 door het 
Coreper permanent gemaakt (zie doc. 17653/09).

6 Zie doc. 6259/5/06 REV 5 en 9208/1/08 REV 1 (zie doc. 17653/09)
7 Zie doc. 14431/1/08 REV 1. Op 17 december 2009 door het Coreper permanent gemaakt (zie doc. 17653/09).
8 Zie doc. 16070/09.
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LANDBOUW/VISSERIJ
F.1 Groep op hoog niveau landbouw 1
F.2 Groep landbouwstructuur en plattelandsontwikkeling

- landbouw en milieu
- plattelandsontwikkeling
- landbouwstructuur
- Egeïsche eilanden

F.3 Groep horizontale landbouwvraagstukken
- vereenvoudiging GLB
- uitbreiding controlemiddelen 2

F.4 Groep afzetbevordering landbouwproducten
F.5 Groep genetische hulpbronnen in de landbouw
F.6 Groep kwaliteit levensmiddelen

- biologische landbouw
- geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen
- specificiteitscertificering

F.7 Groep dierlijke producten
- rundvlees
- schapen- en geitenvlees
- varkensvlees
- eieren en pluimvee
- melk en zuivelproducten
- bijenteelt en honing

F.8 Groep akkerbouw
- granen
- oliehoudende zaden
- rijst
- eiwithoudende gewassen
- gedroogde voedergewassen
- zaaizaad

F.9 Groep suiker en isoglucose
F.10 Groep groenten en fruit

- bananen
- verse groenten en vers fruit
- verwerkte groenten en verwerkt fruit
- aardappelen

F.11 Groep olijfolie 3
F.12 Groep wijn en alcohol 4

- wijn
- gearomatiseerde wijnen
- gedistilleerde dranken
- alcohol
- OIV

  
1 Zie doc. 13642/05. Deze groep komt bijeen op het niveau van plaatsvervangers van ministers.
2 Met inbegrip van het geïntegreerd systeem.
3 Met inbegrip van tafelolijven.
4 Met inbegrip van azijn.
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F.13 Groep speciale plantaardige producten
- bloementeelt
- hop
- tabak
- textielvezels

F.14 Groep niet onder bijlage I vallende producten
F.15 Groep agrofinanciële vraagstukken

- agromonetaire vraagstukken
- Agrifin

F.16 Groep bosbouw
F.17 Groep landbouwvraagstukken

- etikettering van verwerkte landbouwproducten
- diervoeders
- zaden en teeltmateriaal
- schadelijke organismen
- residuen van bestrijdingsmiddelen
- bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen
- kwekersrechten
- GGO

F.18 Groep hoofden van de fytosanitaire diensten
F.19 Groep fytosanitaire vraagstukken

- bescherming en inspectie
- teelt- en plantmateriaal
- Roosendaalgroep

F.20 Groep hoofden van de veterinaire diensten
F.21 Groep veterinaire deskundigen

- volksgezondheid
- diergezondheid
- dierenwelzijn
- zoötechniek
- visserijproducten
- Potsdamgroep

F.22 Groep coördinatie
- FAO
- OESO

F.23 Groep Codex Alimentarius 1

F.24 Groep extern visserijbeleid
F.25 Groep intern visserijbeleid
F.26 Groep directeuren-generaal visserij
F.27 Bestaat niet meer 2
F.28 Bestaat niet meer 3

  
1 Deze groep komt bijeen in verschillende samenstellingen, naar gelang van het onderwerp dat 

besproken wordt.
2 Ad-hocgroep procedurele beginselen voor afspraken met derde landen op veterinair en 

fytosanitair gebied. Zie doc. 5979/07.
3 Doc. 11339/08.
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CONCURRENTIEVERMOGEN (Interne Markt, Industrie en 
Onderzoek)

G.1 Groep concurrentievermogen en groei 1

G.2 Groep overheidsopdrachten
G.3 Groep intellectuele eigendom

- octrooien
- auteursrecht
- tekeningen en modellen
- handelsmerken

G.4 Groep vennootschapsrecht
G.5 Bestaat niet meer (zie D9)
G.6 Groep vestiging en diensten
G.7 Groep technische harmonisatie

- normalisatie
- motorvoertuigen (interne markt; internationaal) internationaal) 2
- machines
- bouwmaterialen

G.8 Groep douane-unie
- douanewetgeving en -beleid
- gemeenschappelijk douanetarief

G.9 Bestaat niet meer (overgeheveld naar E 23)
G.10 Overgeheveld naar I.5
G.11 Bestaat niet meer 3
G.12 Groep mededinging
G.13 Groep onderzoek
G.14 Gezamenlijke groep onderzoek/atoomvraagstukken
G.15 Bestaat niet meer (thans G 21)
G.16 Bestaat niet meer
G.20 Bestaat niet meer
G.21 CEOR 4

  
1 Omvat interne markt, industrie, scheepsbouw en toerisme. Overeenkomstig het besluit van het 

Coreper (doc. 14818/02) komt deze groep bijeen in verschillende samenstellingen, naar 
gelang van de agenda. Indien nodig en op initiatief van het voorzitterschap komt de groep 
bijeen op het niveau van hoge ambtenaren, met door de lidstaten aangewezen vertegen-
woordigers, om zich onder meer over horizontale vraagstukken te buigen.

2 Zie doc. 17185/08.
3 Samengevoegd met E22
4 Voorheen CREST. Dit comité wordt voorgezeten door de Commissie. Het secretariaat wordt 

verzorgd door het secretariaat-generaal van de Raad. Het reglement van orde van het CEOR 
biedt de mogelijkheid ad-hocgroepen op te richten. Deze verwijzing omvat twee speciale 
samenstellingen van het CEOR, namelijk de Groep op hoog niveau voor gezamenlijke 
programmering (GPC) en het Strategisch forum voor internationale wetenschappelijke en 
technologische samenwerking (SFIC).
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VERVOER/TELECOMMUNICATIE/ENERGIE
H.1 Groep landtransport 1

H.2 Groep zeescheepvaart1

H.3 Groep luchtvaart1

H.4 Groep vervoer - intermodale vraagstukken en netwerken1

H.5 Groep telecommunicatie en informatiemaatschappij
H.6 Groep postdiensten
H.7 Groep energie 2

H.8 Bestaat niet meer

WERKGELEGENHEID/ SOCIAAL BELEID
VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMENTENZAKEN

I.1 Groep sociale vraagstukken
I.2 Groep volksgezondheid
I.3 Groep consumentenbescherming en -voorlichting
I.4 Groep farmaceutische producten en medische hulpmiddelen
I.5 Groep levensmiddelen

MILIEU 3

J.1 Groep milieu
J.2 Groep internationale milieuvraagstukken

ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR
K.1 Onderwijscomité
K.2 Groep jeugdzaken
K.3 Comité culturele zaken
K.4 Groep audiovisuele aangelegenheden
K.5 Groep sport 4

________________________

  
1 Deze groepen komen ook in bijzondere samenstellingen bijeen, afhankelijk van het 

onderwerp, alsook als de speciale comités bedoeld in de onderhandelingsrichtsnoeren van de 
Raad.

2 Omvat de Groep op hoog niveau energie.
3 Deskundigen kunnen worden bijeengeroepen om gelijktijdig met de groep te vergaderen.
4 Zie doc. 5009/10, Coreper 1 in februari 2010.



12319/10 cle/NGS/rv 14
BIJLAGE II DQPG NL

BIJLAGE II

VOORZITTERS VAN DE VOORBEREIDENDE INSTANTIES MET EEN VASTE 

VOORZITTER 1

Verkozen voorzitters

A.2 Economisch en Financieel Comité de heer Thomas Wieser

A.3 Comité voor de werkgelegenheid de heer Bruno Coquet

A.7 Comité voor sociale bescherming de heer Aurelio Fernandez

A.9 Militair Comité generaal Håkan Syrén

A.11 Comité voor de economische politiek de heer Lorenzo Codogno

A.12 Comité financiële diensten de heer Vittorio Grilli

C.26 Werkgroep van het Militair Comité brigadier-generaal Eckart Klink

D.5 Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) de heer Wolfgang Nolz

Voorgezeten door het secretariaat-generaal van de Raad

A.13 Beveiligingscomité de heer David Galloway

B. 9 Groep voorlichting de heer Reijo Kemppinen (met ingang van 1.9.2010)

B.21 Groep e-recht de heer Fernando Paulino Pereira

B.11 Groep elektronische communicatie de heer Hans-Werner Grenzhäuser

B.12 Groep codificatie de heer Martin Bauer

B.13 Groep juristen-vertalers een jurist-vertaler

B.16 Groep nieuwe gebouwen de heer Sergio Zangaglia

_____________________

  
1 Zie bijlage III bij Besluit (2009/908) van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de 

voorschriften tot toepassing van het besluit van de Europese Raad betreffende de uitoefening 
van het voorzitterschap van de Raad en betreffende het voorzitterschap van de voorbereidende 
instanties van de Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 28).
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BIJLAGE III

REGELS BETREFFENDE DE LIJST VAN VOORBEREIDENDE INSTANTIES VAN DE 
RAAD

De lijst van voorbereidende instanties van de Raad bevat alleen comités en groepen die werkzaam-
heden voor de Raadszittingen voorbereiden. Gemengde comités en andere organen waarin derde 
landen zijn vertegenwoordigd, alsmede comitologiecomités van de Commissie, waarvan de 
werkzaamheden soms resulteren in zaken die door de Raad in behandeling worden genomen, 
komen op deze lijst niet voor. Ook een aantal andere organen (bijvoorbeeld de gemeenschappelijke 
controleautoriteit in het kader van Schengen, COST en het Permanent Comité voor arbeidsmarkt-
vraagstukken) die weliswaar in het Raadsgebouw vergaderen maar strikt genomen geen voor-
bereidende instanties van de Raad zijn, worden hier niet vermeld. De delegaties en de ambtenaren 
worden herinnerd aan het volgende:

i) Comités en groepen kunnen alleen door of met goedkeuring van de Raad of het Coreper 
worden ingesteld. Alleen de op deze lijst vermelde comités en groepen kunnen als voor-
bereidende instantie van de Raad bijeenkomen (artikel 19, lid 3, van het reglement van 
orde).

ii) Verschillende, maar nauw samenhangende deskundigensectoren worden gepresenteerd als 
deelgebieden van een en dezelfde groep. Omvangrijke en belangrijke nieuwe technische 
voorstellen waarvoor specifieke deskundigheid vereist is, dienen in de regel in het mandaat 
van de bestaande bevoegde groep te worden opgenomen. Indien zulks echter om praktische 
redenen noodzakelijk is, kan een dossier als deelgebied op de lijst worden opgenomen, maar 
het is niet de bedoeling dat een nieuwe permanente of ad-hocgroep wordt ingesteld. Het is 
belangrijk er nota van te nemen dat uit de opneming van deelgebieden op de lijst niet 
voortvloeit dat de taakstelling van de groep beperkt blijft tot de betrokken deelgebieden;
deze omvat ieder onderwerp dat binnen het algemene mandaat van de groep valt. Het besluit 
om deelgebieden op de lijst op te nemen kan door het voorzitterschap worden genomen op 
basis van een praktische behoefte.

iii) Ad-hocgroepen dienen te worden opgeheven wanneer hun specifieke mandaat is uitgevoerd.
Deze regel moet uitdrukkelijk in hun mandaat worden opgenomen.

iv) Het bestaan van de lijst betekent niet dat elke groep gedurende elk voorzitterschap moet 
worden bijeengeroepen. Groepen moeten alleen worden bijeengeroepen wanneer er een 
voldoende gevulde agenda is of wanneer objectieve tijdslimieten zulks vereisen. Het 
voorzitterschap en het secretariaat-generaal moeten ervoor zorgen dat de agenda toereikend 
is voor een vergadering van een hele dag en vergaderingen van halve dagen vermijden, 
tenzij de urgentie zulks vereist.

v) De voorbereidende instanties moeten in alle officiële documenten worden aangeduid zoals 
ze op de lijst vermeld staan.

_____________________
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BIJLAGE IV

TOEGANG TOT VERGADERINGEN VAN DE VOORBEREIDENDE INSTANTIES VAN 
DE RAAD

1. Teneinde de toegang tot vergaderingen van het Coreper (tweede deel), het Coreper (eerste 
deel), het PVC, het Militair Comité, COSI en CATS (voormalig Comité van artikel 36) te 
beschermen, worden de (zichtbaar te dragen) toegangspassen van alle delegatieleden in die 
vergaderingen bij de ingang van de vergaderzaal gecontroleerd door de Dienst beveiliging van 
de Raad. De Dienst beveiliging krijgt de instructie om delegatieleden die hun pas niet kunnen 
tonen, de toegang te weigeren. Houders van dagpassen worden uitsluitend tot een vergadering 
toegelaten indien hun pas specifiek toegang verleent tot die vergadering.

2. De bespreking van als SECRET UE gerubriceerde gegevens moet altijd in de voor dit doel 
aangewezen zaal plaatsvinden. Er mag geen elektronische apparatuur mee de zaal in worden 
genomen (ook geen mobiele telefoons). Voor de delegatieleden zal door de bevoegde 
nationale autoriteiten of door het Directoraat beveiliging van de Commissie een certificaat 1
inzake de persoonlijke veiligheidsmachtiging aan de Dienst beveiliging van de Raad worden 
toegestuurd (e-mail: securite.habilitations@consilium.europa.eu); in uitzonderingsgevallen 
kan dit certificaat door het betrokken delegatielid worden overhandigd (zie doc. 16012/1/04 
REV 1, punt 20). De Dienst beveiliging van de Raad controleert de toegang tot de bespreking 
van een bepaald onderwerp met assistentie van de functionaris van het secretariaat-generaal 
die voor die vergadering verantwoordelijk is. De delegatieleden worden er vooraf, in de 
convocatie van de vergadering, aan herinnerd dat voor het betrokken onderwerp een 
veiligheidsmachtiging vereist is. Uitzonderingen worden niet toegestaan.

3. De bespreking van als CONFIDENTIEL UE gerubriceerde gegevens kan in elke vergaderzaal 
plaatsvinden. Delegatieleden en tolken wordt gevraagd alle elektronische apparatuur 
(draagbare computers, mobiele telefoons, PDA's, enz.) voor de duur van de bespreking van 
het bewuste onderwerp uit te zetten. Voor de delegatieleden en tolken zal door de bevoegde 
nationale autoriteiten of door het Directoraat beveiliging van de Commissie een certificaat 
inzake de persoonlijke veiligheidsmachtiging aan de Dienst beveiliging van de Raad worden 
toegestuurd (e-mail: securite.habilitations@consilium.europa.eu); in uitzonderingsgevallen 
kan dit certificaat door het betrokken delegatielid worden overhandigd (zie doc. 16012/1/04 
REV 1, punt 20). De Dienst beveiliging van de Raad voert op gezette tijden steekproefsgewijs 
toegangscontroles uit voor het bewuste onderwerp met de assistentie van de functionaris van 
het secretariaat-generaal die voor die vergadering verantwoordelijk is. De delegatieleden 
worden er vooraf, in de convocatie van de vergadering, aan herinnerd dat voor het betrokken 
onderwerp een veiligheidsmachtiging vereist is. Uitzonderingen worden niet toegestaan.

4. De Raad is overeengekomen (doc. 8683/05 + COR 1) dat delegatieleden voor bepaalde 
voorbereidende instanties (lijst verkrijgbaar bij het secretariaat) die regelmatig gerubriceerde 
gegevens bespreken, over een veiligheidsmachtiging moeten beschikken die ten minste het 
aangegeven minimumniveau bestrijkt. Derhalve moeten nieuwe delegatieleden die deze 
vergaderingen bijwonen, zo spoedig mogelijk een passend veiligheidsonderzoek ondergaan.
Er zij op gewezen dat de vereisten onder de bovenstaande punten 2 en 3 in alle gevallen van 
toepassing blijven.

5. Voor vergaderingen in de kantoren van de Raad in New York en Genève moeten alle 
delegatieleden die besprekingen bijwonen over als CONFIDENTIEL UE of hoger 
gerubriceerde EU-gegevens, over een passende veiligheidsmachtiging beschikken.

_____________________

  
1 Krachtens punt 36 van de richtsnoeren van de Raad inzake de personeelsveiligheidsmachtiging (doc. 16012/1/04 

REV 1) kan een persoon eenmalig toegang worden verleend tot GEUG die gerubriceerd zijn op een niveau hoger 
dan waarvoor zijn machtiging geldt, op voorwaarde dat aan bepaalde (in de richtsnoeren vermelde) criteria wordt 
voldaan. De Dienst beveiliging is belast met het toezicht op die uitzonderlijke procedures.


