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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 862/2007 frá 11. júlí 2007 um hagskýrslur Bandalagsins 
um fólksflutninga og alþjóðlega vernd (1), einkum c-lið 2. mgr. 
10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að tryggja samanburðarhæfi tölfræðilegra gagna um 
dvalarleyfi frá  stjórnsýsluheimildum í aðildarríkjunum 
og áreiðanleika yfirlita, sem gerð eru á vettvangi Banda-
lagsins, ættu skilgreiningar á flokkum ástæðna fyrir 
útgáfu leyfa að vera eins í öllum aðildarríkjunum.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 66, 16.3.2010, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2012 frá 30. mars 
2012 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 2.8.2012,  
bls. 63.

(1) Stjtíð. ESB L 199, 31.7.2007, bls. 23.

2) Framkvæmdastjórnin ætti að skilgreina flokkun á 
ástæðum fyrir útgáfu leyfa í samræmi við reglugerð (EB) 
nr. 862/2007.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska 
hagskýrslukerfið.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Mælt er fyrir um flokkun ástæðna fyrir útgáfu leyfa, sem um 
getur í a-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 862/2007, í 
viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 216/2010

frá 15. mars 2010

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 862/2007 um hagskýrslur 
Bandalagsins um fólksflutninga og alþjóðlega vernd að því er varðar skilgreiningar á flokkum 

ástæðna fyrir dvalarleyfum (*)

2016/EES/63/02

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 15. mars 2010.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  José Manuel BARROSO

  forseti.

______
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VIÐAUKI

Skrá yfir flokkun ástæðna fyrir útgáfu dvalarleyfa

1. Ástæður tengdar myndun fjölskyldu og fjölskyldusameiningu

1.1. Sameinast borgara í Evrópusambandinu sem:

1.1.1. Maki/sambýlismaður/-kona

1.1.2. Barn (ólögráða/fullorðið)

1.1.3. Annar aðstandandi

1.2. Sameinast borgara í landi utan Evrópusambandsins sem:

1.2.1. Maki/sambýlismaður/-kona

1.2.2. Barn (ólögráða/fullorðið)

1.2.3. Annar aðstandandi

2. Ástæður tengdar menntun og námi

2.1. Nemandi (eins og skilgreint er í b-lið 2. gr. tilskipunar ráðsins 2004/114/EB frá 13. desember 2004 um skilyrði 
fyrir aðgangi ríkisborgara þriðju landa vegna náms, nemendaskipta, ólaunaðrar starfsþjálfunar eða sjálf boða-
liðaþjónustu(2))

2.2. Aðrar ástæður tengdar menntun

3. Ástæður tengdar launaðri starfsemi

3.1. Sérhæfður starfsmaður

3.2. Vísindamaður (í skilningi d-liðar 2. gr. tilskipunar ráðsins 2005/71/EB frá 12. október 2005 um sérstaka máls-
meðferð við komu ríkisborgara þriðju landa í því skyni að stunda vísindarannsóknir(3))

3.3. Árstíðabundið vinnuafl

3.4. Önnur launuð starfsemi

4. Aðrar ástæður

4.1. Alþjóðleg vernd

4.2. Einungis einstaklingar með búsetu

4.3. Aðrar ástæður

____________

(2) Stjtíð. ESB L 375, 23.12.2004, bls. 12.
(3) Stjtíð. ESB L 289, 3.11.2005, bls. 15.




