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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale 
eenheden voor de statistiek (NUTS) vanwege de toetreding van de Tsjechische 
Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en 
Slowakije tot de Europese Unie
(COM(2004)0592 – C6-0118/2004 – 2004/0202(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0592)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 285 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0118/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

1. Inleiding

Bij verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad is een 
gemeenschappelijke classificatie van territoriale eenheden voor de statistiek ("NUTS") 
vastgesteld. De Gemeenschap heeft immers behoefte aan een adequate juridische grondslag 
voor een dergelijke classificatie. Voordat deze verordening werd aangenomen werden de 
territoriale eenheden gewijzigd en bijgewerkt via gentlemen's agreements tussen de betrokken 
lidstaat en Eurostat.

De Commissie heeft de regionale statistieken bestempeld als "hoeksteen van het statistische 
systeem". Zij worden op communautair niveau voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruikt 
als objectieve statistische basis. Sommige van deze doeleinden zijn van groot politiek belang, 
zoals de vaststelling van de zones die in aanmerking komen voor steun uit de 
structuurfondsen of staatssteun (in dit laatste geval mits de bepalingen van de artikelen 87 t/m 
89 van het EG-Verdrag in acht worden genomen).

Ofschoon het Europees Parlement er voorstander van was een vierde NUTS-categorie te 
creëren voor de kleinere territoriale eenheden (verslag A5-0071/2003, rapporteur: mevrouw 
MIGUÉLEZ RAMOS), voorziet verordening 1059/2003 slechts in drie NUTS-categorieën, op 
grond van demografische criteria:

NIVEAU MINIMUMAANTAL 
inwoners

MAXIMUMAANTAL 
inwoners

NUTS 1 3 miljoen 7 miljoen
NUTS 2 800.000 3 miljoen
NUTS 3 150.000 800.000

2. Achtergrond

Eurostat heeft meer dan 25 jaar geleden de nomenclatuur van territoriale eenheden voor de 
statistiek (NUTS) gecreëerd, teneinde de territoriale eenheden op een eenvormige manier in te
delen bij de opstelling van de regionale statistieken voor de Europese Unie.

De NUTS-nomenclatuur wordt sinds 1988 gebruikt in de communautaire wetgeving, maar pas 
in 2003, na een voorbereidingsfase van drie jaar, kon terzake een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad worden aangenomen. Een van de voornaamste doelstellingen 
van de verordening is het onvermijdelijke proces van wijziging van de bestuurlijke structuren 
van de lidstaten zo probleemloos mogelijk te beheren, teneinde de gevolgen van dit soort van 
wijzigingen voor de beschikbaarheid en de vergelijkbaarheid van de regionale statistieken tot 
een minimum te beperken. De verwezenlijking van deze doelstelling is in het licht van de 
recente uitbreiding van de Europese Unie belangrijker dan ooit.

De NUTS-nomenclatuur werd gecreëerd en ontwikkeld op grond van de volgende beginselen:
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a) de NUTS geeft voorrang aan institutionele onderverdelingen: om praktische redenen die 
verband houden met de beschikbaarheid van gegevens en de tenuitvoerlegging van regionale 
beleidsmaatregelen steunt de NUTS-nomenclatuur oorspronkelijk op de bestaande 
institutionele indelingen in de lidstaten (normatieve criteria).

b) de NUTS geeft voorrang aan regionale eenheden van algemene aard: de specifieke 
territoriale eenheden en de plaatselijke eenheden worden van de NUTS uitgesloten, ten 
voordele van de regionale eenheden van algemene aard.

c) de NUTS is een hiërarchische classificatie waarbij drie niveaus worden toegepast: op 
regionaal niveau (de gemeenten buiten beschouwing gelaten) omvat de bestuurlijke structuur 
van de lidstaten over het algemeen twee regionale hoofdniveaus. Om op elk NUTS-niveau 
vergelijkbare eenheden te kunnen groeperen dient voor elke lidstaat een extra regionaal 
niveau te worden gecreëerd, naast de twee vermelde niveaus. Dit extra niveau 
vertegenwoordigt een minder belangrijke, of zelfs een onbestaande bestuurlijke structuur. Het 
niveau van classificatie ervan varieert binnen de drie eerste NUTS-niveaus, en is volledig 
afhankelijk van de lidstaat. In de NUTS-verordening (1053/2003) zijn de minimum- en 
maximumdrempels voor de gemiddelde omvang van de NUTS-regio's vastgesteld (zie tabel in 
punt 1. Inleiding).

3. Commentaar op het voorstel voor een verordening

De Commissie stelt een verordening voor tot wijziging van verordening (EG) nr. 1059/2003 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke 
nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) vanwege de toetreding van 
de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, 
Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie. Zoals de vorige verordening zal ook de thans 
voorgestelde verordening worden aangenomen met toepassing van de 
medebeslissingsprocedure (artikel 251 van het EG-Verdrag), en is de rechtsgrond artikel 285 
van het EG-Verdrag1. Het voorstel voor een verordening bevat een NUTS-classificatie voor 
de nieuwe lidstaten (aanpassing van de bestaande bijlage I aan de situatie die is ontstaan als 
gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, 
Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie), alsmede een tabel met 
een omschrijving van de bestaande bestuurlijke eenheden (bijlage II) en een lijst van kleinere 
bestuurlijke eenheden (bijlage III).

Door te voorzien in een niveau van "kleinere bestuurlijke eenheden" houdt de Commissie 
rekening met de eis van het Europees Parlement dat een einde wordt gemaakt aan het gebrek 
aan homogeniteit in de NUTS-classificatie. Zo is bijvoorbeeld voor Zweden (8.850.000 
inwoners en 410.000 vierkante kilometer) en de regio Brussel (954.000 inwoners en 161 
vierkante kilometer) hetzelfde niveau van toepassing.

Aangezien alle door de lidstaten aan de Commissie medegedeelde, op een onderverdeling in 
territoriale eenheden gebaseerde statistieken voorzover mogelijk de NUTS-classificatie 
moeten gebruiken, dienen de bijlagen I en II te worden aangepast en dient een nieuwe bijlage 

  
1  "01-00 de Raad (neemt) volgens de procedure van artikel 251 maatregelen aan voor de opstelling van 
statistieken wanneer zulks voor de vervulling van de taken van de Gemeenschap nodig is."
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III te worden toegevoegd aan verordening (EG) nr. 1059/2003, teneinde rekening te houden 
met de uitbreiding.

4. Conclusies

1. De rapporteur juicht het initiatief van de Commissie toe de bijlagen bij verordening (EG) 
nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) aan te passen rekening houdend met de 
toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie.

2. De rapporteur vindt het niet nodig amendementen in te dienen op de artikelen van het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
verordening (EG) nr. 1059/2003. Hij acht het evenwel wenselijk dat bepaalde aspecten 
duidelijker toe uiting komen, zoals de toepassing van de medebeslissingsprocedure en de 
behandeling van kleinere bestuurlijke eenheden, waarvoor het misschien noodzakelijk zal zijn 
nieuwe overwegingen in de verordening op te nemen.

3. Wat de rechtsgrond van het in dit verslag behandelde voorstel betreft is de rapporteur van 
oordeel dat de verordening dient te worden aangenomen op grond van de bepalingen van 
artikel 285 van het EG-Verdrag, en niet op basis van de akten van toetreding van de lidstaten 
die op 1 mei 2004 lid zijn geworden van de Europese Unie. Aangezien op de opstelling van 
statistieken de medebeslissingsprocedure (artikel 251 van het EG-Verdrag) van toepassing is, 
dient deze procedure ook te worden gevolgd voor de aanneming van de thans voorgestelde 
verordening. Artikel 285 van het EG-Verdrag, dat het wetgevingskader bepaalt voor de 
opstelling van communautaire statistieken, is de huidige rechtsgrond van verordening (EG) nr. 
1059/2003. Het lijkt dan ook niet wenselijk voor het voorstel tot wijziging van deze 
verordening een andere rechtsgrond te kiezen. 

4. De rapporteur acht het tevens noodzakelijk een NUTS-niveau vast te stellen voor de 
"kleinere bestuurlijke eenheden", om de reële situatie beter te weerspiegelen en dispariteiten 
te vermijden, zoals de aanwezigheid, binnen hetzelfde NUTS-niveau, van regionale eenheden 
die wat hun bevolkingsaantal betreft sterk van elkaar verschillen. De rapporteur spoort de 
Commissie er dan ook toe aan in de loop van het jaar 2005 een mededeling terzake in te 
dienen.


