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Remissvar – Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
862/2007 om gemenskapsstatistik över migration
och internationellt skydd
Den statistik som regleras genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över
migration och internationellt skydd levereras av Statistiska
centralbyrån (SCB), Migrationsverket och Polisen. Statistiken avser
uppgifter om:
-

internationell migration
stadigvarande bosatta
förvärv av medborgarskap
internationellt skydd
förbyggande av olaglig inresa och vistelse
uppehållstillstånd och tredjelandsmedborgares bosättning
återvändande

Statistiken avser främst referensperioden kalenderår men även
månads- och kvartalsuppgifter efterfrågas. Uppgifterna som
efterfrågas är av både obligatorisk och frivillig karaktär.
SCB ansvarar för statistik enligt artikel 3 ”Statistik om
internationell migration, stadigvarande bosatta och förvärv av
medborgarskap”.
Ambitionen med förslaget är att i större utsträckning uppfylla
användarnas behov. De senaste årens migrationsströmmar
till/från/inom EU har visat på avsaknad av statistik inom
området. Syftet med förslaget är att kunna tillhandahålla bättre och
mer aktuell statistik, delvis genom att en rättslig grund införs för
statistik som idag levereras på frivillig basis. Vidare innebär
förslaget att artikel 8 ”Ytterligare uppdelning” tas bort och att
artikel 10 ändras till att ge kommissionen befogenhet att anta dessa
via genomförandeakter.
SCBs yttrande utgår från rollen som statistikansvarig myndighet
och begränsas till det statistikområde som SCB ansvarar för.
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Särskilda synpunkter
Förslagen som ges avseende statistiken och dess uppdelning avser
artiklarna 4, 5, 6 och 7, för vilka Migrationsverket och Polisen
ansvarar. Förslaget påverkar inte den statistik som SCB levererar i
enlighet med artikel 3.
SCB är i sin roll som samordnare av statistiken och
statistikansvarig myndighet positiva till att genomföra
förändringar som bättre kan möta användarbehovet. Förslaget att
ta bort artikel 8 och förändra artikel 10 medför dock att
kommissionen ges större möjlighet att påverka statistiken. I
gällande artikel 8 är ytterligare uppdelningar specificerade och tas
den bort är utrymmet för ytterligare uppdelning bredare.
SCB ger inga specifika synpunkter på de föreslagna förändringarna
avseende statistikens innehåll där Migrationsverket och Polisen är
ansvariga.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande avdelningschef Mikael Schöllin samt
utredare Margareta Carlsson, föredragande.
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