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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) till följd av 
Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens 
och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
(KOM(2004)0592 – C6-0118/2004 – 2004/0202(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0592)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0118/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

1. Inledning

Med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 inrättandes en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) i överensstämmelse med 
gemenskapens behov av en lämplig rättslig grund för en sådan nomenklatur. Fram till 
antagandet av denna förordning gjordes ändringar och uppdateringar av enheterna på grundval 
av gentlemen's agreements mellan de berörda medlemsstaterna och Eurostat.

Regional statistik har av kommissionen klassificerats som det statistiska systemets hörnsten 
och används på gemenskapsnivå som en objektiv statistisk bas för olika ändamål. Vissa av 
dessa ändamål är av stor politisk betydelse, som till exempel fastställandet av de regioner som 
har rätt till strukturstöd eller statliga stöd (vilka alltid skall vara förenliga med de stöd som 
anges i artiklarna 87-89 i EG-fördraget). 

Trots att Europaparlamentet ville inkludera en fjärde kategori NUTS (betänkande
A5-0071/2003, föredragande: Rosa Miguélez Ramos) som skall täcka de minsta territoriella 
enheterna, innehåller förordning nr 1059/2003 endast tre NUTS-kategorier som är grundade 
på demografiska kriterier: 

NIVÅ Lägsta antal invånare Högsta antal invånare
NUTS 1 3 miljoner 7 miljoner
NUTS 2 800 000 3 miljoner
NUTS 3 150 000 800 000

2. Bakgrund

Eurostat införde nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS) för mer än 25 år 
sedan i syfte att tillhandahålla en unik och enhetlig metod för att dela upp de territoriella 
enheterna i samband med framställandet av regional statistik för EU.

NUTS-nomenklaturen har använts sedan 1988 i gemenskapslagstiftningen. Det var dock först 
2003 efter tre års förberedelser som Europaparlamentet och rådet antog en förordning om 
NUTS-nomenklaturen. Ett av förordningens särskilt viktiga mål är att på ett så oproblematiskt 
sätt som möjligt förvalta de oundvikliga ändringarna av medlemsstaternas administrativa 
strukturer, för att minimera de konsekvenser som dessa ändringar medför för regional 
statistiks tillgänglighet och jämförbarhet. Detta mål har blivit ännu viktigare till följd av den 
nyligen genomförda utvidgningen av EU. 

NUTS-nomenklaturen har skapats och utvecklats i enlighet med följande principer:

a) NUTS prioriterar institutionella uppdelningar: av praktiska skäl med anknytning till om 
det finns uppgifter och till genomförandet av regional politik, grundades 
NUTS-nomenklaturen ursprungligen på de befintliga institutionella uppdelningarna i 
medlemsstaterna (normativa kriterier). 
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b) NUTS prioriterar allmänna regionala enheter: NUTS utesluter specifika territoriella 
enheter och lokala enheter till förmån för allmänna regionala enheter. 

c) NUTS är en hierarkisk klassificering på tre nivåer: på regional nivå (som inte tar med 
kommunerna) består medlemsstaternas administrativa strukturer i allmänhet av 
två överordnade regionala nivåer. För att kunna gruppera jämförbara enheter på varje nivå 
måste det för varje medlemsstat upprättas ytterligare en regional NUTS-nivå, utöver de två 
nämnda nivåerna. Denna extra nivå motsvarar en mindre viktig (ibland obefintlig) 
administrativ struktur och klassificeringsnivån varierar inom de tre första NUTS-nivåerna, 
uteslutande beroende på medlemsstaten. I NUTS-förordningen ((EG) nr 1053/2003) fastställs 
lägsta respektive högsta tröskel för NUTS-regionernas genomsnittliga storlek (se tabellen i 
inledningen). 

3. Kommentarer till kommissionens förslag

Kommissionens förslag är en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter 
(NUTS) till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, 
Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen. Denna förordning skall 
precis som den tidigare antas genom medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget)1. 
Förslaget till förordning innehåller en NUTS-klassificering för de nya medlemsstaterna (det 
vill säga anpassar bilaga I till den situation som följer med utvidgningen av EU till att omfatta 
Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien) 
tillsammans med en rad definitioner av de befintliga administrativa enheterna (bilaga II) och 
en bestämmelse om mindre administrativa enheter (bilaga III).

Genom nivån ”mindre administrativa enheter” tillmötesgår kommissionen 
Europaparlamentets krav på att avhjälpa den bristande enhetlighet som har karakteriserat
NUTS-nomenklaturen, med en och samma nivå för till exempel hela Sverige 
(8 850 000 invånare och 410 000 km2) och Bryssel-regionen (954 000 invånare och 161 km2).

Med hänsyn till detta och eftersom NUTS-klassificeringen alltid skall användas när detta är 
möjligt för all statistik uppdelad efter territoriell enhet som medlemsstaterna lämnar 
kommissionen, är det nödvändigt anpassa bilagorna I och II och den nya bilagan III till 
förordning (EG) nr 1059/2003 för att ta hänsyn till utvidgningen.

4. Slutsatser

1. Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att anpassa bilagorna till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) till följd av Tjeckiens, 
Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och 
Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

2. Föredraganden anser det inte nödvändigt att lägga fram ändringsförslag till förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003. 

  
1 ”... skall rådet enligt förfarandet i artikel 251 besluta om åtgärder för att framställa sådan statistik som behövs 
för gemenskapens verksamhet”.
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Vissa aspekter bör dock i högre grad betonas, nämligen tillämpningen av 
medbeslutandeförfarandet och behandlingen av mindre administrativa enheter, för vilka 
nya skäl kan bli nödvändiga.

3. Vad gäller den rättsliga grunden till det förslag till förordning som behandlas i detta 
betänkande, anser föredraganden att det är nödvändigt att den antas i enlighet med 
artikel 285 i EG-fördraget och inte genom tillämpning av anslutningsförhandlingarna för 
de stater som anslöts till EU den 1 maj 2004. Eftersom framställningen av statistiska 
uppgifter regleras genom medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget) skall detta 
förfarande följas vid antagandet av förslaget till förordning. I artikel 285 i EG-fördraget, 
där den rättsliga ramen för framställning av gemenskapsstatistik fastställs, är den 
nuvarande rättsliga grunden för förordning (EG) nr 1059/2003 och därför förefaller det inte 
lämpligt att ändra denna tillsammans med förslaget om ändring av förordningen.

4. Föredraganden anser det också nödvändigt att införa en NUTS-nivå för ”mindre 
administrativa enheter”, eftersom detta skulle göra det möjligt att på ett bättre sätt 
återspegla den verkliga situationen och undvika olikheter såsom förekomsten av regionala 
enheter med mycket olika befolkningsmängder inom samma NUTS-nivå. Därför uppmanar 
föredraganden kommissionen att under 2005 lägga fram ett meddelande i detta avseende.


