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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 763/2008
av den 9 juli 2008
om folk- och bostadsräkningar
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

för bestämmelserna i den här förordningen, ska insamlingen av statistiska uppgifter stå i överensstämmelse med
principerna om opartiskhet, särskilt med avseende på
objektivitet och vetenskapligt oberoende, samt om insyn,
tillförlitlighet, relevans, kostnadseffektivitet och förtrolighet
med avseende på statistik.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

(6)

Översändandet av uppgifter som omfattas av insynsskydd
för statistiska uppgifter regleras av förordning (EG) nr 322/
97 och rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av
den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade
statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (3). Åtgärder som vidtas i enlighet med dessa
förordningar säkerställer det fysiska och logiska skyddet av
uppgifter som är konfidentiella samt att uppgifter inte
olagligen offentliggörs eller används för icke statistiska
ändamål när gemenskapsstatistik produceras och sprids.

(7)

Vid sammanställning och spridning av gemenskapsstatistik
i enlighet med den här förordningen bör medlemsstaternas
och gemenskapens statistikmyndigheter beakta principerna
i den uppförandekod för europeisk statistik som antogs den
24 februari 2005 av kommittén för det statistiska
programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG,
Euratom (4) och som bilagts kommissionens rekommendation om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar.

(8)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att samla
in och framställa jämförbar och omfattande gemenskapsstatistik om befolkning och bostäder, inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna eftersom det
inte finns några gemensamma statistiska faktorer och
kvalitetskrav eller tydliga metoder, utan med hjälp av en
gemensam statistisk ram bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med
proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna
förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå dessa mål.

av följande skäl:

(1)

Kommissionen (Eurostat) behöver ha tillräckligt tillförlitlig,
detaljerad och jämförbar information om befolkningen och
bostäder för att gemenskapen ska kunna utföra det uppdrag
som ålagts den, särskilt genom artiklarna 2 och 3 i
fördraget. På gemenskapsnivå måste tillräcklig jämförbarhet
säkras i fråga om metoder, definitioner samt programmet
för statistiska data och för metadata.

(2)

Periodiska statistiska uppgifter om befolkningen och de
viktigaste familje- och boendevariablerna samt sociala och
ekonomiska variablerna behövs för att studera och
kartlägga vilka regional-, social- och miljöpolitiska åtgärder
som påverkar olika delar av gemenskapen. Det finns särskilt
ett behov av att samla in detaljerade uppgifter om
bostadsförhållanden till stöd för olika gemenskapsaktiviteter såsom främjandet av social integration och övervakning
av social sammanhållning på regional nivå eller miljöskydd
och främjandet av energieffektivitet.

(3)

Med hänsyn till utvecklingen beträffande metoder och
teknik bör bästa praxis fastställas och den utökade
användningen av datakällor och metoder för totalundersökningar inom medlemsstaterna bör stödjas.

(4)

För att de uppgifter som tas fram av medlemsstaterna ska
vara jämförbara och möjliggöra tillförlitliga analyser på
gemenskapsnivå, bör uppgifterna avse samma referensår.

(5)

Enligt rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari
1997 om gemenskapsstatistik (2), som utgör referensramen

(1) Europaparlamentets yttrande av den 20 februari 2008 (ännu ej
offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 23 juni 2008.
(2) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).

(3) EGT L 151, 15.6.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1882/2003.
(4) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
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ii)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/
468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).

e)

referensdag: den dag som medlemsstatens uppgifter avser, i
enlighet med artikel 5.1.

f)

nationell: på en medlemsstats territorium.

g)

regional: på Nuts 1-nivå, Nuts 2-nivå eller Nuts 3-nivå, enligt
den definition som ges i nomenklaturen för statistiska
territoriella enheter (Nuts) i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1059/2003 (2), i den gällande versionen
på referensdagen.

Artikel 1

h)

lokal: nivå 2 för lokala administrativa enheter (LAU 2-nivå).

Syfte

i)

väsentliga inslag i folk- och bostadsräkningar: räkning av
enskilda individer och enskilda bostäder, samtidighet,
allmängiltighet inom ett fastlagt territorium, tillgång till
uppgifter för mindre områden samt fastställd periodicitet.

(11) Kommittén för det statistiska programmet har hörts i

enlighet med artikel 3 i beslut 89/382/EEG, Euratom.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Genom denna förordning fastställs gemensamma bestämmelser
för tillhandahållande vart tionde år av omfattande uppgifter om
befolkning och bostäder.

Artikel 3

Artikel 2

Inrapportering av uppgifter

Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
a)

befolkning (folk-): den befolkning som är stadigvarande
bosatt i ett land, ett område eller en ort på referensdagen.

b)

bostäder: enskilda bostadsutrymmen och bostadshus samt
bostadsformer och förhållandet mellan befolkning och
bostadsutrymmen på nationell, regional och lokal nivå på
referensdagen.

c)

d)

de som anlänt till platsen för sin stadigvarande
bosättning under de tolv månader som föregick
referensdagen med avsikten att stanna där i åtminstone ett år.

I de fall omständigheterna i led i eller ii inte kan fastställas
avses med stadigvarande bosättning den plats där personen
är folkbokförd.

(10) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att fastställa

villkoren för fastställandet av efterföljande referensår samt
antagandet av programmet för statistiska data och
metadata. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd
och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning,
bland annat genom att komplettera den med nya icke
väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det
föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut
1999/468/EG.
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bostadshus: permanenta byggnader som innehåller bostadsutrymmen avsedda för boende, och ordinära hus som
företrädesvis används som fritidsbostäder, andrabostäder
eller är obebodda.

Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) rapportera in
uppgifter om befolkning med fastställda demografiska, sociala
och ekonomiska variabler för enskilda, familjer och hushåll samt
för bostäder på nationell, regional och lokal nivå i enlighet med
vad som fastställs i bilagan.
Artikel 4
Datakällor
1. Medlemsstaterna får grunda sin statistik på olika datakällor,
t.ex.
a)

konventionella totalundersökningar,

b)

registerbaserade totalundersökningar,

c)

en kombination av konventionella totalundersökningar och
urvalsundersökningar,

Endast följande personer ska anses vara stadigvarande
bosatta i det geografiska området i fråga, nämligen:

d)

en kombination av registerbaserade totalundersökningar
och urvalsundersökningar,

i)

e)

en kombination av registerbaserade totalundersökningar
och konventionella totalundersökningar,

stadigvarande bosättning: en plats där en person normalt har
sin dygnsvila, bortsett från tillfällig frånvaro för rekreation,
semester, besök hos vänner och släktingar, affärer, läkarbehandling eller religiös pilgrimsfärd.

de som utan avbrott bott på platsen för sin
stadigvarande bosättning under minst tolv månader
före referensdagen, eller

(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/
512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(2) EUT L 154, 21.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 176/2008
(EUT L 61, 5.3.2008, s. 1).
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f)

en kombination av registerbaserade totalundersökningar,
urvalsundersökningar och konventionella totalundersökningar, och

g)

lämpliga undersökningar med roterande urval (kontinuerliga undersökningar).

avses i artikel 8.2 besluta vilket tekniskt format som bör
användas för överföringen av de begärda uppgifterna.
6. Vid eventuella revideringar eller korrigeringar enligt artikel 4.3 ska medlemsstaterna senast vid offentliggörandet av de
reviderade uppgifterna översända de ändrade uppgifterna till
kommissionen (Eurostat).

2. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga
för att uppfylla de krav som rör dataskyddet. Medlemsstaternas
dataskyddsbestämmelser ska inte påverkas av denna förordning.

3. Medlemsstaterna ska informera kommissionen (Eurostat)
om eventuella revideringar eller korrigeringar av den statistik
som tillhandahållits enligt denna förordning samt om eventuella
ändringar i de valda datakällorna och metoderna som används
senast en månad innan de reviderade uppgifterna offentliggörs.

4. Medlemsstaterna ska se till att de datakällor och metoder
som används för att uppfylla kraven i denna förordning så långt
det är möjligt uppfyller de väsentliga inslag i folk- och
bostadsräkningarna som de definieras i artikel 2 i. De ska
fortlöpande göra ansträngningar för att i större utsträckning
uppfylla dessa väsentliga inslag.

Artikel 5
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Artikel 6
Kvalitetsbedömning
1. I denna förordning ska följande kvalitetsbedömningskriterier
tillämpas på de uppgifter som ska översändas
—

relevans: i hur hög grad statistiken uppfyller användarnas
nuvarande och potentiella behov,

—

exakthet: i hur hög grad uppskattningarna närmar sig de
okända sanna värdena,

—

aktualitet och punktlighet: perioden mellan referensperioden
och uppgifternas tillgänglighet,

—

tillgänglighet och klarhet: under vilka villkor och former som
användare kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter,

—

jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de
statistiska begrepp och mätningsverktyg eller mätningsförfaranden som används, när statistik jämförs från olika
geografiska områden eller sektorsområden eller från olika
tidsperioder, och

—

samanvändbarhet: i hur hög grad uppgifterna tillförlitligt kan
kombineras på olika sätt och användas för olika ändamål.

Överföring av uppgifter
1. Varje medlemsstat ska fastställa en referensdag. Denna
referensdag måste infalla under ett år som fastställts i enlighet
med denna förordning (referensår). Det första referensåret ska
vara 2011. Kommissionen (Eurostat) ska fastställa ytterligare
referensår i enlighet med det föreskrivande förfarande med
kontroll som avses i artikel 8.3. Referensåren ska ligga i början av
varje årtionde.

2. Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med
slutgiltiga, validerade och aggregerade data och med metadata, i
enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning, senast 27
månader efter referensårets utgång.

3. Kommissionen (Eurostat) ska i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3 anta ett
program för de statistiska data och metadata som ska översändas
för att kraven i denna förordning ska anses uppfyllda.

4. Kommissionen (Eurostat) ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 8.2 anta tekniska
specifikationer för variablerna i enlighet med vad som föreskrivs
i denna förordning samt deras indelning.

5. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) översända
validerade data och metadata i elektronisk form. Kommissionen
(Eurostat) ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som

2. Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med en
rapport om de översända uppgifternas kvalitet. I samband
härmed ska medlemsstaterna redogöra för i hur hög grad de
datakällor och den metod som valts är relevanta för de väsentliga
inslag i folk- och bostadsräkningar som anges i artikel 2 i.
3. Vid tillämpningen av de kvalitetsbedömningskriterier som
anges i punkt 1 för uppgifter som omfattas av denna förordning
ska formerna för och uppställningen i kvalitetsrapporterna
fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses
i artikel 8.2. Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de översända
uppgifternas kvalitet.
4. Kommissionen (Eurostat) ska i samarbete med behöriga
myndigheter i medlemsstaterna tillhandahålla rekommendationer om metoder avsedda att säkra kvaliteten på framtagna data
och metadata, varvid särskild vikt ska läggas vid Europeiska
statistikerkonferensens rekommendationer om folk- och bostadsräkningar för 2010.
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3. Hänsyn ska tas till principerna om att nyttan med vidtagna
åtgärder måste uppväga kostnaderna för dem och om att tillläggskostnader och belastningar måste hållas rimliga.

Artikel 7
Tillämpningsåtgärder
1. Följande åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna
förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande
som avses i artikel 8.2:

Artikel 8
Kommittéförfarande
1. Kommissionen ska biträdas av kommittén för det statistiska
programmet.

a)

Tekniska specifikationer för variablerna i enlighet med vad
som föreskrivs i denna förordning samt deras indelning i
enlighet med artikel 5.4.

b)

Beslut om lämpligt tekniskt format i enlighet med
artikel 5.5.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

c)

Former för och uppställning i de kvalitetsrapporter som
föreskrivs i artikel 6.3.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre
månader.

2. Följande åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna
förordning, avsedda att ändra icke väsentliga delar i denna
förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med
det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3:

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

a)

Beslut om de referensår som avses i artikel 5.1.

b)

Antagandet av det program för statistiska data och
metadata som avses i artikel 5.3.

Artikel 9
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg den 9 juli 2008.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

Ordförande

Ordförande
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BILAGA
Variabler som ska ingå i folk- och bostadsräkningar

1.

Befolkningsvariabler

1.1

Obligatoriska variabler för de geografiska nivåerna Nuts 3 och LAU 2

1.1.1

Icke härledda variabler

1.1.2

—

Plats för stadigvarande bosättning

—

Kön

—

Ålder

—

Civilstånd

—

Födelseland och födelseort

—

Medborgarskap

—

Tidigare plats för stadigvarande bosättning och inflyttningsdatum på nuvarande plats för stadigvarande
bosättning, eller plats för stadigvarande bosättning ett år före folk- och bostadsräkningen

—

Relationer mellan hushållsmedlemmarna

Härledda variabler
—

Totalbefolkning

—

Ort/plats

—

Hushållsställning

—

Familjeställning

—

Familjetyp

—

Familjens storlek

—

Hushållstyp

—

Hushållets storlek

1.2

Obligatoriska variabler för de geografiska nivåerna nationell nivå, Nuts 1 och Nuts 2

1.2.1

Icke härledda variabler
—

Plats för stadigvarande bosättning

—

Arbetsställets belägenhet

—

Kön

—

Ålder

—

Civilstånd

—

Aktuell sysselsättningsstatus

—

Yrke
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1.2.2

—

Näringsgren

—

Yrkesställning

—

Utbildningsnivå

—

Födelseland och födelseort

—

Medborgarskap

—

Tidigare bosatt utomlands och inflyttningsår till landet (från 1980)

—

Tidigare plats för stadigvarande bosättning och inflyttningsdatum på nuvarande plats för stadigvarande
bosättning, eller plats för stadigvarande bosättning ett år före folk- och bostadsräkningen

—

Relationer mellan hushållsmedlemmarna

—

Hushållens upplåtelseform

Härledda variabler
—

Totalbefolkning

—

Ort/plats

—

Hushållsställning

—

Familjeställning

—

Familjetyp

—

Familjens storlek

—

Hushållstyp

—

Hushållets storlek

2.

Bostadsvariabler

2.1

Obligatoriska variabler för de geografiska nivåerna Nuts 3 och LAU 2

2.1.1

Icke härledda variabler
—

Bostadstyp

—

Bostadens belägenhet

—

Bebodd eller obebodd bostad

—

Antal boende

—

Bostadsarea (boarea) och/eller antal rum i bostaden

—

Bostäder efter hustyp

—

Bostäder efter byggnadsår
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2.1.2

Härledda variabler
—

Trångboddhet

2.2

Obligatoriska variabler för de geografiska nivåerna nationell nivå, Nuts 1 och Nuts 2

2.2.1

Icke härledda variabler

2.2.2

—

Boendeförhållande

—

Bostadstyp

—

Bostadens belägenhet

—

Bebodd eller obebodd bostad

—

Ägarkategori

—

Antal boende

—

Bostadsarea (boarea) och/eller antal rum i bostaden

—

Vattenledning

—

Toalett

—

Bad eller dusch

—

Uppvärmningssätt

—

Bostäder efter hustyp

—

Bostäder efter byggnadsår

Härledda variabler
—

Trångboddhet
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