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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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1 Nog niet in het PB gepubliceerd.

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 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) 
in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie
(COM(2007)0095 – C6-0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0095)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 285, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0091/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2007),

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.
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TOELICHTING

1. Inleiding

Regionale statistieken worden op communautair niveau gebruikt als objectieve statistische 
basis voor een aantal zeer uiteenlopende doelen. Sommige van deze statistieken zijn van groot 
politiek belang, zoals bij het bepalen welke gebieden in aanmerking komen voor steun uit 
hoofde van de Structuurfondsen of voor overheidssteun (in dit laatste geval, als dat in 
overeenstemming is met de artikelen 87 t/m 89 van het EG-Verdrag).

Bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad is een op 
demografische criteria gebaseerde gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (de “NUTS” genoemd) opgesteld, aangezien de Gemeenschap behoefte had 
aan een passende rechtsgrondslag voor een dergelijke classificatie. 

2. Achtergrond

Regionale statistieken vormen een van de hoekstenen van het Europees statistisch stelsel; zij 
worden gebruikt voor een groot aantal doeleinden en door een breed scala van gebruikers. 
Regionale gegevens van de EU-lidstaten worden bijvoorbeeld gebruikt om de kredieten van de 
Structuurfondsen op rationele en consequente wijze toe te wijzen. Regionale statistieken 
vormen dus de objectieve statistische basis voor belangrijke beleidsbeslissingen. De 
voorbereidingen voor een verordening waarmee de NUTS een wettige status moesten krijgen, 
gingen in het voorjaar van 2000 van start, en in 2003 werd bovengenoemde verordening van 
kracht.

In de huidige NUTS wordt elke lidstaat verdeeld in een aantal NUTS-niveau 1-regio's. Elk van 
deze regio's is dan weer onderverdeeld in NUTS 2-regio's en deze op hun beurt in NUTS 3-
regio's. Het Europees Parlement heft gepleit voor een vierde NUTS-categorie (zie bijvoorbeeld 
verslag A5-0071/2003;  rapporteur: Rosa Miguélez Ramos) om kleinere territoriale eenheden 
te dekken. 

Omdat er echter steeds meer behoefte aan informatie op plaatselijk niveau ontstond, besloot de 
Commissie een subregionaal informatiesysteem op te zetten. De eerste stap daarbij was de 
opstelling van een aan de NUTS aangepaste gemeenschappelijke classificatie van lokale 
bestuurlijke eenheden (LBE’s). De LBE zijn derhalve de basiscomponenten van NUTS-regio's. 
Er werden in overeenstemming met de NUTS-principes twee LBE-niveaus ingevoerd, waarvan 
echter alleen het laagste niveau (LBE-niveau 2) voor alle lidstaten is vastgesteld. De eenheden 
op dit niveau komen doorgaans overeen met gemeenten.

Toen de toetreding van een groot aantal nieuwe landen op handen was, werden de criteria 
vastgesteld om de referentie territoriale eenheden (NUTS te verduidelijken, teneinde een 
consequente regionale uitsplitsing te verkrijgen voor statistische doeleinden. Dit louter 
technische aspect had in feite grote gevolgen voor de locale en regionale overheden. 
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Krachtens het bepaalde in artikel 2, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1059/2003 publiceerde de 
Commissie in 2005 een mededeling over de wenselijkheid van voor heel Europa vastgestelde 
voorschriften voor meer gedetailleerde niveaus in de NUTS-nomenclatuur (COM(2005)0473). 

In die mededeling concludeert zij dat het onder de huidige omstandigheden niet wenselijk is 
een extra niveau aan de regionale indeling in de NUTS-verordening toe te voegen.

3. Het Commissievoorstel

De Commissie stelt voor Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) te 
wijzigen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. 

De wijzigingsverordening komt overeen met een vorige, te weten Verordening (EG) nr. 
1888/2005 van het Europees Parlement en de Raad vanwege de toetreding van tien nieuwe 
lidstaten.

4. Conclusie

De rapporteur deelt de mening van de Commissie dat de nomenclatuur van territoriale 
eenheden van Bulgarije en Roemenië moet worden opgenomen in de statistische nomenclatuur 
van de Gemeenschap. Hij verwelkomt derhalve het initiatief van de Commissie met het oog op 
de aanpassing van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003.

De rapporteur acht het niet nodig om amendementen in te dienen op het Commissievoorstel. 
Niettemin zouden bepaalde aspecten moeten worden benadrukt die het Europees Parlement
van belang acht, zoals de behandeling van kleinere bestuurlijke eenheden.  Met een NUTS-
niveau voor 'kleinere bestuurlijke eenheden' zouden de werkelijke omstandigheden accurater 
kunnen worden weergegeven en zouden anomalieën, zoals de indeling van regionale eenheden 
met een zeer uiteenlopende bevolkingsdichtheid in eenzelfde NUTS-niveau, kunnen worden 
vermeden. De rapporteur spoort de Commissie dan ook aan om, zoals zij in Mededeling 
COM(2005)473 zelf aankondigde, de situatie opnieuw te bezien in het komende jaar, d.w.z. 
het jaar volgend op het nieuwe tijdvak van het Cohesiebeleid, om de wenselijkheid van een 
extra NUTS-niveau nader te bestuderen. 

Ook moet worden gewezen op bijlage 3 zoals gewijzigd: daarin worden namelijk niet precies 
de bevolkingscriteria gevolgd voor twee regio's in Roemenië, die in de verordening niet-
bestuurlijk worden genoemd. Aangezien dit voor de continuïteit van de statistische gegevens 
de beste nomenclatuur leek en deze nomenclatuur ook met de betrokken autoriteiten is 
overeengekomen, ziet de rapporteur geen noodzaak tot het voorstellen van een andere 
indeling. Het zou echter wenselijk zijn, deze nomenclatuur bij de volgende herziening van de 
huidige structuur te herzien.

Daarnaast moet de Commissie de harmonisatie van het LBE-niveau 1 op Europese schaal 
actief steunen. Dat zou kunnen gebeuren door middel van een intensieve, door de Commissie 
aangemoedigde en gesteunde gedachtewisseling tussen de bureaus voor de statistiek en door 
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de opstelling van richtsnoeren voor de harmonisatie van begrippen met betrekking tot de 
vaststelling van territoriale eenheden op LBE-niveau 1.
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