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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og 
utvandring og internasjonal beskyttelse(1), særlig artikkel 10 
nr. 2 bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å kunne sammenligne statistiske opplysninger 
fra administrative kilder om oppholdstillatelser i 
medlemsstatene og utarbeide pålitelige oversikter på 
fellesskapsplan må definisjonen av kategorier av årsaker 
til utstedelse av oppholdstillatelse være den samme i alle 
medlemsstater.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 16.3.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2012 av 30. mars 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 63.

(1) EUT L 199 av 31.7.2007, s. 23.

2) I samsvar med forordning (EF) nr. 862/2007 bør 
Kommisjonen fastsette kategorier av årsaker til utstedelse 
av oppholdstillatelse.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra Komiteen for det europeiske 
statistikksystem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Kategoriene av årsaker til utstedelse av oppholdstillatelse 
omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 
862/2007 er fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	216/2010

av	15.	mars	2010

om	gjennomføring	 av	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	nr.	 862/2007	 om	Fellesskapets	
statistikk	 over	 inn-	 og	 utvandring	 og	 internasjonal	 beskyttelse,	 med	 hensyn	 til	 fastsettelse	 av	

kategorier	av	årsaker	til	utstedelse	av	oppholdstillatelse(*)

2016/EØS/47/11

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO 

 President

_______
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VEDLEGG

Liste	over	kategorier	av	årsaker	til	utstedelse	av	oppholdstillatelse

1. Årsaker knyttet til stifting av familie og familiegjenforening

1.1. Forenes med en EU-borger som:

1.1.1. Ektefelle/partner

1.1.2. Barn (mindreårig/voksen)

1.1.3. Annet familiemedlem

1.2. Forenes med en ikke-EU-borger som:

1.2.1. Ektefelle/partner

1.2.2. Barn (mindreårig/voksen)

1.2.3. Annet familiemedlem

2. Årsaker knyttet til utdanning og studier

2.1. Student (som definert i artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 2004/114/EF av 13. desember 2004 om vilkår for 
tredjestatsborgeres adgang til studier, elevutveksling, ulønnet opplæring og volontørtjeneste(1))

2.2. Andre årsaker knyttet til utdanning

3. Årsaker knyttet til lønnet virksomhet

3.1. Høyt kvalifisert arbeidstaker

3.2. Forsker (som definert i artikkel 2 bokstav d) i rådsdirektiv 2005/71/EF av 12. oktober 2005 om en særskilt 
framgangsmåte for tredjestatsborgeres adgang til vitenskapelig forskning(2))

3.3. Sesongarbeider

3.4. Annen lønnet virksomhet

4. Andre årsaker

4.1. Internasjonal beskyttelse

4.2. Kun opphold

4.3. Andre årsaker

______________

(1) EUT L 375 av 23.12.2004, s. 12.
(2) EUT L 289 av 3.11.2005, s. 15.


