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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (στο εξής αναφερόμενη ως «NUTS»), λόγω της 
προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της 
Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της 
Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(COM(2004)0592 – C6-0118/2004 – 2004/0202(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0592)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0118/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης  (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Εισαγωγή

Ο Κανονισμός  ΕΚ 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θεσπίζει 
την κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), υπακούοντας στην 
ανάγκη της Κοινότητας να διαθέτει μία κατάλληλη νομική βάση για τον καθορισμό της εν 
λόγω ονοματολογίας. Έως την έγκριση του παρόντος κανονισμού, οι ανταλλαγές και η 
ενημέρωση των μονάδων πραγματοποιούντο μέσω συμφωνιών κυρίων μεταξύ του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και της Eurostat.

Οι περιφερειακές στατιστικές, που είχαν ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
"ακρογωνιαίος λίθος του στατιστικού συστήματος", χρησιμοποιήθηκαν σε κοινοτικό επίπεδο 
ως αντικειμενική στατιστική βάση με διάφορους στόχους· ορισμένοι από αυτούς τους 
στόχους έχουν μεγάλη πολιτική σημασία, όπως μπορεί να είναι ο καθορισμός των επιλέξιμων 
ζωνών για την είσπραξη διαρθρωτικών κεφαλαίων και των κρατικών ενισχύσεων (στην 
τελευταία περίπτωση, εφόσον είναι συμβατές με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 87 έως 89 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Μολονότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι τάσσεται υπέρ του να συμπεριληφθεί μια 
τέταρτη κατηγορία NUTS (έκθεση  A5-0071/2003, συντάκτρια η κ. Rosa Miguélez Ramos) 
με σκοπό να καλυφθούν οι μικρότερες περιφερειακές μονάδες, ο Κανονισμός 1059/2003 
προβλέπει μόνον τρεις κατηγορίες NUTS που καλύπτουν δημογραφικά κριτήρια: 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
κατοίκων 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
κατοίκων 

NUTS 1 3  εκατομμύρια 7 εκατομμύρια
NUTS 2 800 000 3 εκατομμύρια
NUTS 3 150 000 800 000

2. Ιστορικό

Η Eurostat δημιούργησε την ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων  (NUTS) 
εδώ και 25 χρόνια με σκοπό να προβλέπεται ενιαίος και μοναδικός τρόπος κατανομής των 
εδαφικών μονάδων κατά την κατάρτιση των περιφερειακών στατιστικών για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η ονοματολογία NUTS  άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1998 στην κοινοτική νομοθεσία. 
Ωστόσο, μόλις το 2003, μετά από τρία χρόνια προετοιμασιών, εγκρίθηκε κανονισμός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την NUTS. Μεταξύ των στόχων του 
κανονισμού, ένας ιδιαίτερα σημαντικός είναι η διαχείριση της αναπόφευκτης διαδικασίας 
ανταλλαγής στις διοικητικές δομές των κρατών μελών κατά τρόπον όσο το δυνατόν λιγότερο 
προβληματικό για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που έχουν αυτού του τύπου  οι 
ανταλλαγές στη διάθεση και τη συγκρισιμότητα των περιφερειακών στατιστικών.  Η 
πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά τη σημασία του στόχου αυτού ακόμη 
πιω ζωτική. 
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Η ονοματολογία NUTS δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:  

α) Η  NUTS ευνοεί τις θεσμικές  κατανομές: για πρακτικούς λόγους που έχουν σχέση με τη 
διάθεση των δεδομένων και την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών, η ονοματολογία 
NUTS βασίζεται καταρχήν στους θεσμικούς καταμερισμούς που ισχύουν επί του παρόντος 
στα κράτη μέλη (κανονιστικά κριτήρια). 

β) Η NUTS ευνοεί τις περιφερειακές μονάδες γενικού χαρακτήρα: στην ονοματολογία NUTS 
αποκλείονται οι ειδικές περιφερειακές μονάδες  και οι τοπικές μονάδες και ευνοούνται οι 
περιφερειακές μονάδες γενικής διάστασης.  

γ) Η  NUTS είναι μία ιεραρχική ταξινόμηση τριών επιπέδων: σε περιφερειακό επίπεδο (χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη οι δήμοι) η διοικητική διάρθρωση των κρατών μελών παρουσιάζει, 
γενικά, δύο κύρια περιφερειακά επίπεδα. Για να είναι δυνατή η συγκέντρωση συγκρίσιμων 
μονάδων σε κάθε επίπεδο NUTS θα πρέπει να δημιουργηθεί για κάθε κράτος μέλος άλλο 
περιφερειακό επίπεδο, επιπλέον των δύο αναφερόμενων επιπέδων.  Προς τούτο, αυτό το 
πρόσθετο επίπεδο αντιστοιχεί σε λιγότερο σημαντική διοικητική δομή ή, και, ανύπαρκτη και 
το επίπεδο ταξινόμησής της ποικίλλει στα πλαίσια των τριών πρώτων επιπέδων της NUTS, 
εξαρτώμενο απόλυτα από το κράτος μέλος: Ο κανονισμός  NUTS (1053/2003) ορίζει τα 
ελάχιστα και τα ανώτατα όρια για το μέσο μέγεθος των περιοχών  NUTS (βλέπε στον πίνακα 
της εισαγωγής). 

3. Παρατηρήσεις για την πρόταση κανονισμού 

Ο κανονισμός που προτείνει  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τροποποίηση του Κανονισμού  
(ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας 
κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων  (NUTS) λόγω της  προσχώρησης 
της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της 
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. ΄Όπως ο προηγούμενος κανονισμός, ο παρών κανονισμός θα εγκριθεί με 
συναπόφαση  (άρθρο 251 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) και με τη νομική βάση 
του άρθρου 285 ΕΟΚ 1. Η πρόταση κανονισμού είναι ταξινόμηση της NUTS των νέων 
κρατών μελών (προσαρμογή του Παραρτήματος Ι που ορίζει η ίδια η πρόταση κανονισμού 
στην κατάσταση που δημιουργήθηκε με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την  
Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, την Λετονία, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, 
την  Μάλτα, την Πολωνία, την Σλοβενία και την Σλοβακία), καθώς και πλαίσιο ορισμών των 
υφισταμένων διοικητικών μονάδων (Παράρτημα ΙΙ) και πρόβλεψη των μικρότερων 
διοικητικών μονάδων (Παράτημα ΙΙΙ). 

Με την πρόβλεψη του επιπέδου "μικρότερες διοικητικές μονάδες", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προβλέπει την απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάψει η έλλειψη ομοιογένειας 

  
1 "... το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251, θα εγκρίνει μέτρα για την 
εκπόνηση στατιστικών όταν κριθούν απαραίτητες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας".
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που είχε χαρακτηρίσει την ονοματολογία NUTS, εφόσον στα πλαίσια του ιδίου επιπέδου 
παρατίθενται, π.χ., όλη η επικράτεια της Ελβετίας  (8 850 000 κάτοικοι και  410 000 km2) και 
η περιοχή των Βρυξελλών  (954 000 κάτοικοι και 161 km2). 

Προς τούτο, και δεδομένου ότι όλες οι στατιστικές των κρατών μελών που διαβιβάζονται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανεμημένες ανά  εδαφικές μονάδες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν την ταξινόμηση NUTS στο μέτρο του δυνατού, είναι σκόπιμο να εγκριθούν τα 
Παραρτήματα Ι και ΙΙ και να προστεθεί ένα νέο παράρτημα ΙΙΙ στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  
1059/2003, για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση. 

4. Συμπεράσματα

1. Ο εισηγητής  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να προσαρμοσθούν τα παραρτήματα του Κανονισμού  (ΕΚ)  1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων  (NUTS) λόγω της προσχώρησης  της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της 
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2. Ο εισηγητής δεν θεωρεί απαραίτητο να υποβληθούν τροπολογίες στην διατύπωση της 
πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον οποίο 
τροποποιείται ο κανονισμός  (ΕΚ) 1059/2003. Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο 
ορισμένα στοιχεία να ληφθούν περισσότερο υπόψη και συγκεκριμένα η χρησιμοποίηση της 
συναπόφασης σ΄  αυτή τη διαδικασία και η μεταχείριση των μικρότερων διοικητικών 
μονάδων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εισαγωγή νέων αιτιολογικών σκέψεων. 

3. Όσον αφορά τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού που είναι αντικείμενο της 
παρούσας έκθεσης, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εγκριθεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 285 της Συνθήκης ΕΚ και όχι με την εφαρμογή των πράξεων 
προσχώρησης των κρατών μελών που έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 
του 2004. Δεδομένου ότι η εκπόνηση στατιστικών διέπεται από τη διαδικασία συναπόφασης 
(άρθρο 251 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), αυτή θα πρέπει να είναι η διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί για την έγκριση της εν λόγω πρότασης κανονισμού. Το άρθρο 285 το 
οποίο ορίζει το νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση κοινοτικών στατιστικών είναι η ισχύουσα 
νομική βάση του Κανονισμού ΕΚ αριθ. 1059/2003, προς τούτο δεν κρίνεται σκόπιμο να 
αλλάξει με την πρόταση που τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό.  

4. Ο εισηγητής θεωρεί επίσης απαραίτητο τον ορισμό ενός επιπέδου  NUTS για τις 
"μικρότερες διοικητικές μονάδες" εφόσον με τον ορισμό αυτό θα είναι δυνατή η καλύτερη 
αναπαράσταση της πραγματικής κατάστασης και θα αποφεύγονται οι ανισότητες, στο βαθμό 
που περιφερειακές μονάδες πολύ διαφορετικές, από άποψη πληθυσμού, ευρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο  NUTS. Προς τούτο, ο εισηγητής παρακινεί την Επιτροπή να υποβάλλει, κατά τη 
διάρκεια του 2005, Ανακοίνωση για το θέμα.  


