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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 av 11. juli 2007 om Fellesskapets statistikk 
over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse og om 
oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 311/76 om utarbeidelse 
av statistikk om utenlandske arbeidstakere(1), særlig artikkel 10 
nr. 2 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å sikre at data fra ulike statistiske og administrative 
kilder i medlemsstatene er sammenlignbare, og for 
at oversikter på fellesskapsnivå skal være pålitelige, 
må kategoriene grupper av fødselsstater, grupper av 
forrige vanlige bostedsstater, grupper av neste vanlige 
bostedsstater og grupper av statsborgerskap fastsettes 
på samme måte i alle medlemsstater. Forordning (EF) 
nr. 862/2007 krever derfor at Kommisjonen fastsetter 
kategoriene nevnt over.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Denne forordning fastsetter kategoriene grupper av 
fødselsstater, grupper av forrige vanlige bostedsstater, grupper 
av neste vanlige bostedsstater og grupper av statsborgerskap i 
samsvar med forordning (EF) nr. 862/2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 24.4.2010, s. 37, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 22.

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

Artikkel 2

For kategoriene ovenfor menes med:

a) «forrige vanlige bostedsstat» staten der en person hadde sitt 
vanlige bosted umiddelbart før innvandringen, uavhengig 
av personens statsborgerskap eller fødselsstat,

b) «neste vanlige bostedsstat» staten der en person får sitt 
vanlige bosted etter utvandringen, uavhengig av personens 
statsborgerskap eller fødselsstat,

c) «utviklingsnivå» en stats relative grad av utvikling som 
fastsatt etter statistiske mål som forventet levealder, 
lese- og skriveferdigheter, utdanningsnivå og brutto 
nasjonalprodukt (BNP) per innbygger,

d) «født i landet» en person som er født i staten der 
personen har sitt vanlige bosted, uavhengig av personens 
statsborgerskap,

e) «født i utlandet» en person som er født utenfor staten der 
personen har sitt nåværende vanlige bosted, uavhengig av 
personens statsborgerskap.

Artikkel 3

Vedlegget angir hvilke grupper av fødselsstater, grupper 
av forrige vanlige bostedsstater, grupper av neste 
vanlige bostedsstater og grupper av statsborgerskap som 
medlemsstatene skal oversende data om til Kommisjonen.

Artikkel 4

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

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 351/2010

av 23. april 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 
kategoriene grupper av fødselsstater, grupper av forrige vanlige bostedsstater, grupper av neste 

vanlige bostedsstater og grupper av statsborgerskap(*)

2015/EØS/37/18

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

Utferdiget i Brussel, 23. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

Gruppene av stater og statsborgerskap er som følger:

– hovedgrupper,

– tilleggsgrupper bestående av andre stater og statsborgerskap utenfor Den europeiske union (EU).

1. HOVEDGRUPPER AV STATER

1.1. Grupper av statsborgerskap

«Statsborgerskap» skal defineres i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 862/2007.

En person med to eller flere statsborgerskap skal bare tildeles én statsborgerskapsstat, som skal fastsettes på 
følgende måte:

1. innberettende stat eller, dersom personen ikke har statsborgerskap i innberettende stat,

2. en annen EU-stat eller, dersom personen ikke har statsborgerskap i en annen EU-stat,

3. en annen stat utenfor Den europeiske union.

 Dersom en person har statsborgerskap i to eller flere EU-stater, men ingen av dem er innberettende stat, skal 
medlemsstatene fastsette hvilken stat som skal være statsborgerskapsstat.

 Dersom en person har statsborgerskap i to eller flere stater utenfor EU, skal medlemsstatene fastsette hvilken stat 
som skal være statsborgerskapsstat.

 Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i) og bokstav c) i) i forordning (EF) nr. 862/2007, skal deles 
inn i følgende grupper av statsborgerskap:

– statsborgerskap i innberettende stat (nasjonale borgere),

– statsborgerskap i en annen EU-stat (andre EU-borgere),

– statsborgerskap i stater utenfor EU (ikke-EU-borgere), derav:

– statsborgerskap i EFTA-stater,

– statsborgerskap i kandidatstater,

– statsborgerskap i andre stater utenfor EU,

– ukjent statsborgerskap.

Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EF) nr. 862/2007 skal deles inn i følgende 
grupper av statsborgerskap:

– statsborgerskap i innberettende stat (nasjonale borgere),

– statsborgerskap i en annen EU-stat (andre EU-borgere),

– statsborgerskap i stater utenfor EU (ikke-EU-borgere),

– ukjent statsborgerskap.

1.2. Grupper av fødselsstater

 «Fødselsstat» skal defineres i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 862/2007.

 Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) ii) og bokstav c) ii) i forordning (EF) nr. 862/2007 skal deles 
inn i følgende grupper av fødselsstater:

– innberettende stat (født i landet),

– andre EU-stater (født i en annen EU-stat),
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– utenfor EU (født i en stat utenfor EU), derav:

– EFTA-stater,

– kandidatstater,

– andre stater utenfor EU,

– ukjent fødselsstat.

1.3. Grupper av forrige vanlige bostedsstater

 Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) iii) i forordning (EF) nr. 862/2007 skal deles inn i følgende 
grupper av forrige vanlige bostedsstater:

– andre EU-stater,

– utenfor EU, derav:

– EFTA-stater,

– kandidatstater,

– andre stater utenfor EU,

– ukjent forrige vanlige bostedsstat.

1.4. Grupper av neste vanlige bostedsstater

 Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) iv) i forordning (EF) nr. 862/2007 skal deles inn i følgende 
grupper av neste vanlige bostedsstater:

– andre EU-stater,

– utenfor EU,

– ukjent neste vanlige bostedsstat.

2. TILLEGGSGRUPPER AV ANDRE STATER OG STATSBORGERSKAP UTENFOR EU ETTER 
UTVIKLINGSNIVÅ

 For opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i), ii) og iii) og bokstav c) i) og ii) i forordning (EF) nr. 
862/2007, skal opplysninger som gjelder andre stater og statsborgerskap utenfor EU også deles inn i følgende 
grupper etter utviklingsnivå:

– høyt industrialiserte land,

– middels industrialiserte land,

– lite industrialiserte land.

3. LISTE OVER GRUPPER AV STATER OG STATSBORGERSKAP

 Fødselsstat, forrige vanlige bostedsstat og neste vanlige bostedsstat skal vise til statene med de internasjonale 
grenser som gjelder 1. januar i referanseåret.

 Sammensetningen av EU, EFTA og kandidatstater skal være den som gjelder 1. januar i referanseåret.

 Kommisjonen vil gi medlemsstatene lister over stater og statsborgerskap som skal inngå i den enkelte hovedgruppe. 
Listene over hovedgrupper skal oppdateres ved behov.

 Kommisjonen vil gi medlemsstatene lister over stater og statsborgerskap som skal inngå i tilleggsgruppene etter 
utviklingsnivå. Listene over tilleggsgrupper skal oppdateres ved behov.

_____________


