
PR\550978DA.doc PE 353.288v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaludviklingsudvalget

FORELØBIG
2004/0202(COD)

14.1.2005

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af 
en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) som følge af Tjekkiets, 
Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og 
Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union
(KOM(2004)0592 – C6–0118/2004 – 2004/0202(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Gerardo Galeote Quecedo



PE 353.288v01-00 2/9 PR\550978DA.doc

DA

PR_COD_1app

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, 
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den 
Europæiske Union
(KOM(2004)0592 – C6–0118/2004 – 2004/0202(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0592)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 285 (C6-0118/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

1. Indleding

Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 indførtes en fælles 
klassifikation, nomenklaturen for statistiske regionale enheder (i det følgende benævnt 
NUTS), for at dække Fællesskabets behov for et hensigtsmæssigt retsgrundlag for en sådan 
nomenklatur. Indtil denne forordning blev vedtaget, fandt ændringer og ajourføringer af 
enheder sted på grundlag af en gentlemanaftale mellem den berørte medlemsstat og Eurostat.

Regionalstatistikken, der af Kommissionen betegnes som " en grundpille i det europæiske 
statistiske system", anvendes på fællesskabsplan som objektivt statistisk grundlag med en lang 
række forskellige formål for øje. Nogle af disse formål har stor politisk betydning, som f.eks. 
fastlæggelsen af de områder, der er berettiget til støtte i medfør af strukturfondene eller til 
statsstøtte (i sidstnævnte tilfælde forudsat, at der er forenelighed med EF-traktatens artikel 87-
89).

Til trods for, at Europa-Parlamentet gik ind for at indføre en NUTS 4-kategori (betænkning 
A5-0071/2003, ordfører: Rosa Miguélez Ramos), som skulle dække de mindste regionale 
enheder, indeholder forordning (EF) nr. 1059/2003 kun tre NUTS-kategorier, som er baseret 
på demografiske kriterier:

NIVEAU Befolkningstal MINIMUM Befolkningstal MAKSIMUM
NUTS 1 3 millioner 7 millioner
NUTS 2 800.000 3 millioner
NUTS 3 150.000 800.000

2. Baggrund

Eurostat indførte for over 25 år siden nomenklaturen for statistiske regionale enheder med det 
formål at etablere en fælles og ensartet metode til inddeling af de regionale enheder i 
forbindelse med udarbejdelsen af regionale statistikker for Den Europæiske Union.

NUTS-nomenklaturen har været brugt i forbindelse med fællesskabslovgivningen siden 1988. 
Det varede imidlertid helt frem til 2003, inden Europa-Parlamentet og Rådet efter tre års 
forberedelser vedtog en forordning om NUTS. Et af forordningens særlig vigtige mål var - så 
uproblematisk som muligt - at tage højde for den uundgåelige ændringsproces i 
medlemsstaternes administrative strukturer for at mindske de følger, denne form for 
ændringer har med hensyn til, hvorvidt de regionale statistikker foreligger, og i hvilket 
omfang de er sammenlignelige. Dette mål er om end endnu vigtigere efter den nylige 
udvidelse af EU.

NUTS-nomenklaturen er oprettet og udviklet efter følgende principper:

a) NUTS prioriterer institutionelle underinddelinger: af praktiske årsager med relation til, 
om der foreligger data, og til gennemførelsen af de regionale politikker, er NUTS-
nomenklaturen grundlæggende set baseret på de gældende institutionelle inddelinger i 
medlemsstaterne (normative kriterier).
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b) NUTS prioriterer regionale enheder af generel karakter: NUTS udelukker specifikke 
regionale enheder og lokale enheder til fordel for regionale enheder af generel art.

c) NUTS er en hierarkisk klassificering baseret på tre niveauer: medlemsstaternes 
administrative struktur er på regionalt plan (uden at medtage kommunerne) generelt 
karakteriseret ved to hovedniveauer. Hvis sammenlignelige enheder skal kunne grupperes 
sammen på de enkelte niveauer, skal der for hver medlemsstat oprettes endnu et regionalt 
NUTS-niveau ud over de to nævnte. Dette yderligere niveau skal dække en mindre vigtig 
eller måske slet ikke eksisterende administrativ struktur, og klassificeringsniveauet skal 
bevæge sig inden for de første tre NUTS-niveauer. Dette vil fuldt ud afhænge af 
medlemsstaten. NUTS-forordningen ((EF) nr. 1059/2003) fastlægger minimum- og 
maksimumtærsklerne for NUTS-regionernes gennemsnitlige størrelse (se tabellen i 
indledningen).

3. Kommentarer vedrørende forslaget til forordning

Kommissionens forslag til forordning er en ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder 
(NUTS) for at tage højde for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, 
Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union. Denne 
forordning vedtages ligesom den tidligere efter den fælles beslutningsprocedure (EF-
traktatens artikel 251) og med samme traktats artikel 285 som retsgrundlag1. Forslaget til 
forordning indeholder en NUTS-nomenklatur  for de nye medlemsstater (dvs. en tilpasning af 
det eksisterende bilag I til situationen som følge af EU's udvidelse med de nævnte lande) samt 
definitioner på de eksisterende administrative enheder (bilag II) og på de mindre 
administrative enheder (bilag III).

Med indførelsen af et niveau for "mindre administrative enheder" har Kommissionen reageret 
på Parlamentets opfordring til at afhjælpe den mangel på ensartethed, som har karakteriseret 
NUTS-nomenklaturen, idet f.eks. hele Sverige (8.850.000 indbyggere og 410.000 km2) og 
Bruxelles-regionen (954.000 indbyggere og 161 km2) hører ind under et og samme niveau.

Det er derfor, samt fordi alle de statistikker opdelt efter regionale enheder, som 
medlemsstaterne fremsender til Kommissionen, så vidt som overhovedet muligt skal være 
baseret på NUTS-nomenklaturen, nødvendigt at tilpasse bilag I og II og tilføje det nye bilag 
III til forordning (EF) nr. 1059/2003 for dermed at tage højde for udvidelsen.

4. Konklusioner

1. Ordføreren glæder sig over Kommissionens initiativ med hensyn til at tilpasse bilagene i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, 
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den 
Europæiske Union.

2. Ordføreren finder det ikke nødvendigt at stille ændringsforslag til artiklerne i det 

  
1 "...vedtager Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker, 
hvor det er nødvendigt for, at Fællesskabet kan udøve sin virksomhed".
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foreliggende forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059(2003). 
Ordføreren mener dog, at det ville være på sin plads at tydeliggøre visse aspekter, f.eks. at 
det er den fælles beslutningsprocedure, der finder anvendelse her, og hvorledes de mindre 
administrative enheder skal behandles. Det kunne derfor blive nødvendigt at indføje nye 
betragtninger.

3. Ordføreren mener endvidere, at det korrekte retsgrundlag for det foreliggende forslag til 
forordning er EF-traktatens artikel 285 og ikke tiltrædelsesakterne for de stater, der blev 
medlem af Den Europæiske Union den 1. maj 2004. I betragtning af at udarbejdelsen af 
statistikker falder ind under den fælles beslutningsprocedure (EF-traktatens artikel 251), 
bør denne procedure også finde anvendelse på vedtagelsen af det foreliggende 
forordningsforslag. Artikel 285, der fastlægger den retlige ramme for udarbejdelsen af 
fællesskabsstatistikker, er det nuværende retsgrundlag for forordning (EF) nr. 1059/2003, 
og det forekommer derfor ikke logisk at ændre det for forslaget til ændringsforordning.

4. Endelig er det efter ordførerens opfattelse nødvendigt at indføre et NUTS-niveau for de 
"mindre administrative enheder", fordi det derved vil blive muligt i højere grad at afspejle 
de faktiske forhold og undgå uhensigtsmæssige inddelinger, som f.eks. at meget 
forskellige regionale enheder set i relation til befolkningstal indplaceres på et og samme 
NUTS-niveau. Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til i løbet af 2005 at forelægge 
en meddelelse med dette for øje.


