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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 351/2010

frá 23. apríl 2010

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 862/2007 um hagskýrslur 
Bandalagsins um fólksflutninga og alþjóðlega vernd að því er varðar skilgreiningu á flokkum 
þegar hópuð eru saman fæðingarlönd, lönd fyrri vanalegrar búsetu, lönd næstu vanalegrar  

búsetu og ríkisföng (*)

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 og um niðurfellingu á 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 311/76 um tölfræðilega skráningu 
erlends vinnuafls (1), einkum b-lið 2. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að tryggja sambærileika gagna frá ólíkum hagskýrslu- 
og stjórnsýsluheimildum í aðildarríkjunum og til að hægt 
sé að gera áreiðanleg yfirlit yfir allt Bandalagið verður 
að skilgreina flokka á sama hátt í öllum aðildarríkjunum 
þegar hópuð eru saman fæðingarlönd, lönd fyrri vana-
legrar búsetu, lönd næstu vanalegrar búsetu og ríkisföng. 
Í reglugerð (EB) nr. 862/2007 er því gerð krafa um að 
framkvæmdastjórnin skilgreini ofangreinda flokka.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um skilgreiningu á flokkum 
þegar hópuð eru saman fæðingarlönd, lönd fyrri fastrar búsetu, 
lönd næstu vanalegrar búsetu og ríkisföng, eins og gerð er 
krafa um í reglugerð (EB) nr. 862/2007.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 104, 24.4.2010, bls. 37. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2010 frá 1. október 
2010 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 16.12.2010, 
bls. 22.

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

2. gr.

Merking eftirfarandi hugtaka fyrir ofangreinda flokka er sem 
hér segir:

a) „land fyrri vanalegrar búsetu“: það land þar sem 
einstaklingur var með vanalega búsetu rétt áður en 
aðflutningur átti sér stað, án tillits til ríkisfangs eða 
fæðingarlands einstaklingsins,

b) „land næstu vanalegrar búsetu“: það land þar sem 
einstaklingur verður með næstu búsetu eftir brottflutning, 
án tillits til ríkisfangs eða fæðingarlands einstaklingsins,

c) „stig þróunar“: hlutfallslegt stig þróunar lands, eins og það 
er skilgreint út frá tölfræðilegum mælingum á lífslíkum, 
lestrar- og skriftarkunnáttu, menntunarstigi og vergri 
landsframleiðslu á mann,

d) „innfæddur“: einstaklingur sem fæddur var í landi núverandi 
vanalegrar búsetu, án tillits til ríkisfangs einstaklingsins,

e) „fæddur utanlands“: einstaklingur sem fæddur var utan 
lands núverandi vanalegrar búsetu, án tillits til ríkisfangs 
einstaklingsins.

3. gr.

Hópar fæðingarlanda, hópar landa fyrri vanalegrar búsetu, 
hópar landa næstu vanalegrar búsetu og hópar ríkisfanga sem 
aðildarríkjunum er skylt að senda gögn um til fram kvæmda-
stjórnarinnar, eru skráðir í viðaukanum.

4. gr.

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

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

Gjört í Brussel 23. apríl 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti.
_______

 2016/EES/05/02
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VIÐAUKI

Hópar landa og ríkisfanga eru eftirfarandi:

– grunnhópar,

– viðbótarhópar annarra landa og ríkisfanga utan Evrópusambandsins (ESB).

1. HELSTU LANDAHÓPAR

1.1. Flokkað eftir ríkisfangi

 „Ríkisfang“ skal skilgreint í samræmi við d-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 862/2007.

 Einstaklingi með ríkisfang í tveimur eða fleiri löndum skal aðeins úthlutað ríkisfangi eins lands og verður það 
ákvarðað með eftirfarandi forgangsröð:

1. skýrslugjafarland, eða, ef einstaklingur er ekki með ríkisfang skýrslugjafarlands,

2. annað aðildarríki ESB, eða, ef einstaklingur hefur ekki ríkisfang annars aðildarríkis ESB,

3. annað land utan Evrópusambandsins.

 Ef einstaklingur hefur tvö eða fleiri ríkisföng aðildarríkja ESB, en hvorugt þeirra er skýrslugjafarland, skulu 
aðildarríkin ákvarða hvort þeirra er ríkisfangsland.

 Þegar einstaklingur hefur tvö eða fleiri ríkisföng landa utan ESB, skulu aðildarríki ákvarða hvert þeirra eigi að 
vera ríkisfangslandið.

 Gögnin sem mælt er fyrir um í i. lið a-liðar og i. lið c-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 862/2007 skulu vera 
aðgreind samkvæmt eftirfarandi hópum ríkisfanga:

 – ríkisfang skýrslugjafarlands (ríkisborgarar),

–  ríkisfang annars aðildarríkis ESB (aðrir ríkisborgarar ESB),

–  ríkisföng annarra landa utan ESB (ríkisborgarar utan ESB), sem eru:

– ríkisföng EFTA-landa,

– ríkisföng umsóknarlanda,

– ríkisföng annarra landa utan ESB,

– ríkisfang óþekkt.

 Gögnin, sem mælt er fyrir um í i. lið b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 862/2007, skulu vera aðgreind 
samkvæmt eftirfarandi hópum ríkisfanga:

–  ríkisfang skýrslugjafarlands (ríkisborgarar),

–  ríkisfang annars aðildarríkis ESB (aðrir ríkisborgarar ESB),

–  ríkisföng annarra landa utan ESB (ríkisborgarar utan ESB),

–  ríkisfang óþekkt.

1.2. Hópar fæðingarlanda

 „Fæðingarland“ skal skilgreint í samræmi við e-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 862/2007.

 Gögnin, sem mælt er fyrir um í ii. lið a-liðar og ii. lið c-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 862/2007, skulu 
vera aðgreind samkvæmt eftirfarandi hópum fæðingarlanda:

–  skýrslugjafarland (innfæddur),

–  önnur aðildarríki ESB (fæddur utanlands ESB),
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–  utan ESB (fæddur í landi utan aðildarríkja ESB), sem eru:

– EFTA-lönd,

– umsóknarlönd,

– önnur lönd utan ESB,

–  fæðingarland óþekkt.

1.3. Hópar landa fyrri vanalegrar búsetu

 Gögnin, sem mælt er fyrir um í iii. lið a-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 862/2007, skulu vera aðgreind 
samkvæmt eftirfarandi hópum landa fyrri vanalegrar búsetu:

–  Önnur aðildarríki ESB,

–  utan ESB, sem eru:

– EFTA-lönd,

– umsóknarlönd,

– önnur lönd utan ESB,

–  óþekkt lönd fyrri vanalegrar búsetu.

1.4. Hópar landa næstu vanalegrar búsetu

 Gögnin, sem mælt er fyrir um í iv. lið b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 862/2007, skulu vera aðgreind 
samkvæmt eftirfarandi hópum næstu vanalegrar búsetu:

–  önnur aðildarríki ESB,

–  utan ESB,

–  óþekkt lönd næstu fastrar búsetu.

2. VIÐBÓTARHÓPAR ANNARRA LANDA OG RÍKISFANGA UTAN EVRÓPUSAMBANDSINS (ESB)  
EFTIR STIGI ÞRÓUNAR

 Aðgreina skal einnig þau gögn sem tengjast öðrum löndum utan ESB og ríkisföngum utan ESB, sem mælt er fyrir 
um í i-lið a-liðar, i., ii. og iii. lið c-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 862/2007, í eftirfarandi flokka stigs 
þróunar:

– háþróuð lönd,

– meðalþróuð lönd,

– vanþróuð lönd.

3. SKRÁ YFIR HÓPA LANDA OG RÍKISFANGA

 Fæðingarland, land fyrri vanalegrar búsetu og land næstu vanalegrar búsetu skulu vísa til þeirra landa sem 
skilgreind eru samkvæmt alþjóðlegum landamærum sem í gildi eru 1. janúar á viðmiðunarárinu.

 Samsetning Evrópusambandsins, Fríverslunarsamtaka Evrópu og umsóknarlanda skal vera sú sem er í gildi 
1. janúar á viðmiðunarárinu.

 Framkvæmdastjórnin mun veita aðildarríkjunum skrár yfir þau lönd og ríkisföng sem eiga að vera í hverjum 
grunnflokki. Skrárnar yfir grunnflokkana skulu uppfærðar eins oft og þörf krefur.

 Framkvæmdastjórnin mun veita aðildarríkjunum skrár yfir þau lönd og ríkisföng sem eiga að vera í hverjum 
viðbótarflokki vegna stigs þróunar. Skrárnar yfir viðbótarflokkana skulu uppfærðar eins oft og þörf krefur.

____________




