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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 
1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek Bulgária és Románia Európai 
Unióhoz való csatlakozása következtében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi  rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0095 – C6–0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM2007(0095)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0091/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére  (A6–0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A regionális statisztikákat közösségi szinten több különböző célra használják fel objektív 
statisztikai alapként. Ezek közül néhány rendkívüli politikai jelentőséggel bír, például a 
strukturális alapokra vagy állami támogatásra jogosult területek meghatározása (az utóbbi 
függ az EK-Szerződés 87–89. cikkeinek való megfeleléstől).

Az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet demográfiai kritériumok alapján 
létrehozza a statisztikai célú területi egységek közös nómenklatúráját (NUTS), mivel a 
Közösségnek megfelelő jogalapra van szüksége ehhez a rendszerezéshez. 

2. Háttér

A regionális statisztikák az európai statisztikai rendszer sarokkövét alkotják, a 
legkülönbözőbb felhasználók által különféle célokra kerül felhasználásra. Az EU 
tagállamainak regionális adatait például a strukturális alapok ésszerű és következetes 
elosztására használják. A regionális statisztikák tehát objektív statisztikai alapot nyújtanak a 
fontos politikai döntésekhez. A NUTS jogi státuszának létrehozására irányuló rendelettel 
kapcsolatos munka 2000 tavaszán kezdődött, a rendeletet pedig 2003-ban elfogadták és életbe 
lépett. 

A jelenlegi NUTS-bontás minden tagállamot több 1. NUTS-szintű régióra oszt. Ezeket 
további 2. NUTS-szintű régiókra bontják, és újból 3. NUTS-szintű régiókra. Az Európai 
Parlament szorgalmazta a negyedik NUTS kategória bevezetését (ld. például az A5-
0071/2003 sz. jelentést, előadó: Rosa Miguélez Ramos) a kisebb területi egységek 
összefogására.

A helyi szintű információra való egyre nagyobb általános szükség kielégítése érdekében a 
Bizottság infra-regionális információs rendszert hozott létre, amelynek első lépése a helyi 
közigazgatási egységek (LAU) közösségi osztályozásának NUTS-al kompatibilis létrehozása. 
A LAU tehát a NUTS régiók alap összetevője. Ezek után további két LAU szintet határoztak 
meg a NUTS elvekkel összhangban, de csak az utolsót és legkisebbet (2. LAU-szint) 
határozták meg minden tagállam számára. Ez általában megfelel az „önkormányzat” vagy 
„község” fogalmának.

Mivel közeledik sok új tagállam belépése az Unióba, a kritériumokat úgy alakították ki, hogy 
a területi referenciegységek (NUTS) egyértelműek maradjanak annak érdekében, hogy 
statisztikai célokból következetes regionális bontást lehessen készíteni. Ez a pusztán technikai 
szempont hatalmas következményekkel járt a helyi és regionális kormányzatok számára.

A fenti 1059/2003/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése szerint a Bizottság közleményt 
nyújtott be a NUTS-osztályozás részletesebb szintjeit európai szinten megvalósító szabályok 
létrehozásának helyénvalóságáról (COM(2005)0473).

A bizottsági közlemény (COM(2005)473 végleges) következtetése, hogy a NUTS-rendelet 
keretében jelenleg nem kell további regionális bontást tervezni. 
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3. Az Európai Bizottság rendeletre irányuló javaslata

A Bizottság Bulgária és Románia uniós csatlakozása miatt a statisztikai célú területi egységek 
közös nómenklatúrájáról szóló 1059/2003/EK rendelet módosítását javasolja.

A módosított rendelet egy előzőt követ, a tíz tagállam 2004-es csatlakozása miatt elfogadott 
1888/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

4. Következtetés

Az előadó szerint a Bizottság javaslatával összhangban szükség van Bulgária és Románia 
területi egységeinek a közösségi statisztikai osztályozásba való beillesztésére. Az előadó ezért 
e tekintetben üdvözli a Bizottságnak az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
függelékeinek elfogadására irányuló kezdeményezését.

Az előadó nem tartja szükségesnek módosítások előterjesztését a bizottsági javaslathoz. 
Ennek ellenére, amint az Európai Parlament azt már hangsúlyozta, néhány elemet 
hangúlyozni kellene, mint például a kisebb közigazgatási egységek kezelését. A „kisebb 
közigazgatási egységek” NUTS-szintje lehetővé tenné a valódi körülmények pontosabb 
feltérképezését és elkerülné atz az aniomáliát, amikor ugyanazon NUTS-szinten belül 
jelentősen eltérő népességű regionális egységek szerepelnek.

Az előadó erőteljesen ösztönzi a Bizottságot, hogy – amint azt a közlemény (COM(2005)473 
végleges) is megemlíti – az elkövetkezendő évben (amely az új kohéziós politika időszakát 
követi) értékelje újra a helyzetet annak érdekében, hogy közelebbről vizsgálhassa egy új 
NUTS-szint létrehozásának lehetőségét. 

Figyelmet kell szentelni azonban a 3. módosított függeléknek, amely Románia két régiójának 
tekintetében nem követi pontosan a népességi kritériumokat és amelyeket a rendelet nem-
közigazgatási egységként határoz meg. Mivel ez tűnt a legjobb osztályozási rendszernek a 
statisztikai adatok folytonossága szempontjából, és mivel azóta erről az illetékes hatóságok is 
megállapodtak, az előadó nem látja  más osztályozásra irányuló javaslat benyújtásának 
szükségét. A jelenlegi szerkezet felülvizsgálatánál azonban helyénvaló felülvizsgálni ezt az 
osztályozást.

Az előadó javasolja továbbá, hogy a Bizottság aktívan támogassa a 1. LAU-szint európai 
szintű harmonizációját. Ez elérhető a statisztikai hivatalok közötti, a Bizottság által ösztönzött 
és támogatott eszmecserével, valamint az 1. LAU-szintű régiók meghatározásáró szóló 
fogalmak harmonizációja tekintetében útmutató elvek kidolgozásával.


