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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 

• Ehdotuksen tavoitteet  

Ehdotuksen tavoitteena on laatia asetus väestön demografisia tietoja koskevista tilastoista, 
jolla säännellään väestöä sekä väestöön liittyviä luonnollisia väestönmuutostapahtumia 
koskevien tietojen yhdenmukaistamista ja toimittamista. 

• Yleinen tausta 

Väestön demografisia tietoja koskeviin tilastoihin liittyvän Euroopan tason yhteisen 
lainsäädännön laatiminen on ajankohtaista, koska demografiset haasteet lisääntyvät ja 
monimutkaistuvat koko ajan. Euroopan komissio tarvitsee laadukasta tietoa Euroopan unionin 
väestöstä ja väestöön liittyvistä luonnollisista väestönmuutostapahtumista. Laadukkaita 
väestön demografisia tietoja koskevia tilastoja tarvitaan lähes kaikilla politiikan aloilla, joilla 
EU toimii, oli kyse taloudesta, sosiaaliasioista tai ympäristöstä. Niiden avulla on mahdollista 
määrittää toiminnallisia tavoitteita ja arvioida edistymistä esimerkiksi jäsenvaltioiden välisten 
luotettavien vertailujen tekemiseksi. Tietoja voidaan käyttää joko suoraan, tai niiden 
perusteella voidaan luoda erilaisia indikaattoreita (demografisia indikaattoreita ja asukasta 
kohti -indikaattoreita). 

Unionin sisäinen demokraattinen menettely edellyttää mahdollisimman laadukkaita vuotuisia 
väestöestimaatteja. Eurostatin keräämiä ja julkaisemia jäsenvaltioiden kokonaisväestöä 
koskevia tietoja käytetään vuosittain unionin päätöksentekomenettelyssä (neuvoston 
määräenemmistöäänestys). Tällä hetkellä yhtenä kriteereistä on, että jäsenvaltio voi vaatia, 
että määräenemmistö edustaa jäsenvaltioita, joihin kuuluu vähintään 62 prosenttia EU:n 
väestöstä väestölukujen mukaisesti laskettuna. Väestöön perustuvien painoarvojen merkitys 
tulee jopa kasvamaan, koska EU:n perustamissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaan 
määräenemmistöön tarvitaan 1 päivästä marraskuuta 2014 alkaen vähintään 55 prosenttia 
neuvoston jäsenistä; siihen on kuuluttava vähintään viisitoista jäsentä, jotka samalla edustavat 
jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia unionin väestöstä 
(”kaksoisenemmistö”). 

Jäsenvaltioiden julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä arvioidaan muun muassa 
Eurostatin väestöennusteiden perusteella. Ne puolestaan edellyttävät ajantasaisia, täsmällisiä, 
luotettavia ja yhdenmukaisia aikasarjoja väestöstä, syntyvyydestä ja kuolevuudesta sekä 
luotettavia olettamuksia hedelmällisyydestä, elinajanodotteesta ja muuttoliikkeestä. 

EU:n kestävän kehityksen strategiaa, joka käynnistettiin Kööpenhaminassa vuonna 2001 
pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja uusittiin vuonna 2006, arvioidaan Eurostatin 
seurantaraporttien avulla. Näissä raporteissa käytetään vanhushuoltosuhteeseen, 
hedelmällisyyslukuihin ja elinajanodotteeseen EU:ssa perustuva aikasarjoja. 

Myös EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistymistä arvioidaan 
muun muassa Eurostatin alueellisten demografisten tietojen perusteella laadittavan raportin 
avulla. 

• Ehdotuksen alalla voimassa olevat aiemmat säännökset 
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Ehdotuksessa käsiteltävän aiheen alalla ei ole voimassa olevia säännöksiä. 

• Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin 
tavoitteisiin 

EU:n lainsäädäntö edellyttää Eurostatilta mahdollisimman laadukkaiden väestötietojen 
toimittamista. Lisäksi väestöön liittyvistä luonnollisista väestönmuutostapahtumista tarvitaan 
tietoja monilla niistä politiikan aloista, joilla EU toimii, kun pyritään määrittämään 
toiminnallisia tavoitteita ja arvioimaan edistymistä. Tietojen on oltava ajantasaisia, tarkkoja, 
täydellisiä, yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia EU:n tasolla. Niitä tarvitaan usein alueellisen 
tason tarkkuudella, muuttujien avulla jaoteltuina ja laadultaan sellaisella tasolla, joka voidaan 
taata vain Euroopan unionin väestön demografisia tilastoja koskevalla lainsäädännöllä. 

Euroopan väestön demografisia tietoja koskevia tilastoja käsittelevä asetusehdotus perustuu 
Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen periaatteisiin, joita ovat laatuun 
sitoutuminen, asianmukaiset menetelmät, kustannustehokkuus, relevanssi, tarkkuus ja 
luotettavuus sekä yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus. 

Yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2008–2012 11 päivänä joulukuuta 2007 tehdyssä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1578/2007/EY1 todetaan, että 
demografisten tilastojen alalla tärkein tavoite on tuottaa kattava joukko tietoja ja analyyseja, 
joita tarvitaan Euroopassa tapahtuvien demografisten muutosten vaikutusten arviointiin. 

Tämän ehdotuksen mukaisia tietoja on kerätty jo useita vuosia vapaaehtoisesti. Työhön liittyy 
lukuisia erilaisia jäsenvaltioissa hyväksyttyjä demografisia määritelmiä, käsitteitä ja 
menetelmiä ja vaarana onkin, että tulokseksi saadaan heterogeenisia ja epäyhdenmukaisia 
tietoja, joita ei voi vertailla ja jotka eivät ole ajantasaisia. Lisäksi tällä ehdotuksella pyritään 
saattamaan päätökseen väestötietojen alan lainsäädännön yhdenmukaistaminen jatkona 
muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia 
työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 
kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetulle Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukselle (EY) N:o 862/20072 ja väestö- ja asuntolaskennoista 9 päivänä heinäkuuta 2008 
annetulle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukselle (EY) N:o 763/20083. 

2. INTRESSITAHOJEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN 
TULOKSET 

• Komission yksiköiden sisällä ja niiden välillä käydyt keskustelut 

Asetusluonnoksen laatimismenettelyyn osallistuivat pääasiassa seuraavat komission 
pääosastot: DG SG, DG EMPL, DG REGIO, DG SANCO, DG ECFIN and DG AGRI. Niiden 
virallinen kanta pyydettiin kirjallisella menettelyllä ehdotuksen valmisteluvaiheessa 
(ennakkoarviointi). Laatimismenettelyyn on kuulunut tiheää ja säännöllistä yhteydenpitoa, 
kahdenvälisiä keskusteluja sekä säännöllistä osallistumista demografisia asioita käsittelevään 
työryhmään. Kaikki kuulemiseen osallistuneet yksiköt antoivat hankkeesta myönteisen 

                                                 
1 EUVL L 344, 28.12.2007, s. 15. 
2 EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23. 
3 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 14. 
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lausunnon, jossa ne korostivat omia tarpeitaan sekä niiden pohjana olevaa oikeudellista ja 
poliittista perustaa. 

• Intressitahojen kuuleminen 

Jäsenvaltiot ovat jo jonkin aikaa olleet tietoisia siitä, että Eurostat suunnittelee demografisia 
tietoja koskevaa lainsäädäntöaloitetta. Valmistelutyötä vuosittaisia demografisia tilastoja 
koskevan puiteasetusluonnoksen laatimista varten on tehty vuodesta 2007 lähtien komission 
vuotuisten tilastoalan työohjelmien puitteissa. 

Eurostat on vuodesta 2008 lähtien toimittanut jäsenvaltioille tietoja demografisia asioita 
käsittelevän työryhmän kokouksissa aktiivisesti. Demografisia asioita käsittelevä työryhmä 
myönsi marraskuussa 2009, että demografisten tietojen keruuta koskeva Euroopan unionin 
lainsäädäntö on tarpeen. Samassa yhteydessä esitettiin ehdotusta koskeva ennakkoarviointi ja 
keskusteltiin siitä sekä ensimmäisestä asetusluonnosversiosta. Kommentit ensimmäiseen 
luonnokseen saatiin jäsenvaltioilta, ja ne sisällytettiin muutettuun luonnokseen, josta vuoden 
2010 lopussa pyydettiin lisäkommentteja. Toisen kommenttikierroksen kommentit 
sisällytettiin asetuksen toiseen versioon, josta keskusteltiin demografisia asioita käsittelevässä 
työryhmässä vuoden 2011 huhtikuussa. Edistymisestä raportoitiin säännöllisesti sosiaalialan 
tilastoista vastaaville eurooppalaisille johtajille. 

Ehdotus esitettiin myös Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle 17. marraskuuta 
2011. 

Säännöllisten kokousten ohella tietoja vaihdettiin tähän tarkoitukseen kehitetyllä CIRCA-
sivustolla. 

• Asiantuntijatiedon käyttö 

Ehdotettujen määritelmien referenssilähteinä ovat väestö- ja asuntolaskentoja varten laaditut 
YK:n suositukset sekä väestötilastoja varten laaditut YK:n suositukset. 

• Vaikutus- ja seurausanalyysi 

Ehdotetulla Euroopan unionin väestön demografisia tietoja koskevalla viitekehyksellä 
varmistetaan, että tiedot ovat ajantasaisia, yhtenäisiä, vertailukelpoisia ja yhdenmukaisia, ja 
näin myös käyttäjän kannalta relevantimpia sekä Euroopan että kansallisella tasolla, erityisesti 
kun otetaan huomioon, että tavoitteena on laskea jokainen asukas/syntymä/kuolema vain 
kerran tilastoihin. 

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ 

• Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus 

Tämän asetuksen tavoitteena on yhteisen viitekehyksen luominen Euroopan väestön 
demografisia tietoja koskevien tilastojen järjestelmällistä tuottamista varten siten, että 
jäsenvaltiot keräävät, kokoavat, käsittelevät ja toimittavat väestöä ja siihen liittyviä 
luonnollisia väestönmuutostapahtumia koskevat yhdenmukaistetut Euroopan tilastot. 

• Oikeusperusta 
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Euroopan tilastojen oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
338 artikla. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen unionin toiminnan kannalta tarpeellisten tilastojen tuottamisen edellyttämistä 
toimenpiteistä. Siinä asetetaan Euroopan tilastojen tuottamista koskevat vaatimukset sekä 
edellytetään puolueettomuuden, luotettavuuden, objektiivisuuden, tieteellisen 
riippumattomuuden, kustannustehokkuuden ja tilastosalaisuuden noudattamista. Tilastojen 
laatimisesta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitetta taloudellisille toimijoille. 

• Toissijaisuusperiaate 

Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, koska asia, jota ehdotus koskee, ei kuulu Euroopan 
unionin yksinomaiseen toimivaltaan. 

Ehdotuksen tavoitteita ei voida saavuttaa riittävällä tavalla pelkästään jäsenvaltioiden toimin 
seuraavasta syystä: 

Kaikkien tilastotietojen kannalta kaksi keskeistä laatutekijää ovat yhtenäisyys ja 
vertailukelpoisuus. Koska väestötietoja ja luonnollisia väestönmuutostapahtumia koskevia 
tietoja käytetään tukena EU-lainsäädännön noudattamisessa, EU:n toimintalinjojen 
arvioinnissa ja/tai kansallisten toimintalinjojen tulosten vertailussa Euroopan tasolla, on 
selvästikin olennaisen tärkeää, että pohjatietojen on oltava Euroopan tasolla vertailukelpoisia. 
Jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa tätä riittävän laajalti ilman selkeää Euroopan tasoista 
viitekehystä eli EU:n lainsäädäntöä, jossa vahvistetaan yhteiset tilastokäsitteet ja 
laatuvaatimukset. Sen vuoksi ehdotetaan, että väestön demografisia tietoja koskeva asetus 
hyväksytään. Ilman tällaisia EU:n yhteisen viitekehyksen mukaisesti kerättyjä ja koottuja 
tilastoja kansallisten demografisten tilastojärjestelmien merkitys ja teho pienentyisivät. 

Pelkkä jäsenvaltioiden toiminta vaikuttaisi kielteisesti jäsenvaltioiden etuihin seuraavista 
syistä: 

Ilman EU:n yhteistä viitekehystä, jossa käytetään yhteisiä käsitteitä ja määritelmiä, 
mahdollisuus käyttää laadukkaita demografisia tilastoja vaarantuisi tai jäisi kokonaan pois. 
Aiemmat kokemukset osoittavat, että epävirallinen yksimielisyys, johon ei liity sovittua 
selkeää ja valvottua viitekehystä, ei riitä takaamaan tilastotuotosta, joka laadultaan vastaa 
tulevaisuuden tarpeita. 

Ehdotuksen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin Euroopan unionin tasoisilla toimilla 
seuraavista syistä: 

Tämän ehdotuksen tavoite voidaan saavuttaa paremmin Euroopan unionin tasolla EU- 
säädöksen pohjalta, sillä vain komissio voi koordinoida tilastotietojen yhdenmukaistamista 
Euroopan unionin tasolla. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin huolehtia tietojen keruusta ja 
vertailukelpoisten demografisten tilastojen kokoamisesta käyttäen soveltuvimpia tietolähteitä 
ja menetelmiä tarvittavien tietojen saamiseksi. Euroopan unioni voi tämän vuoksi toteuttaa 
toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan käsitteitä, toiminnan piiriin kuuluvia aloja sekä 
edellytettävien tietojen piirteitä, kattavuutta, laatuperusteita, raportoinnin määräaikoja ja 
tuloksia, jotta saataisiin relevantteja, ajankohtaisia, vertailukelpoisia ja yhtenäisiä Euroopan 
tilastoja. 
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Jäsenvaltiot kokoavat tiedot käyttäen omia kansallisia lähteitään ja käytänteitään, mutta niiden 
on varmistettava että toimitettavat tiedot ja metatiedot ovat vaaditun laatuisia ja että valitut 
tietolähteet ja menetelmät täyttävät yhteiset määritelmät. Jäsenvaltioiden on raportoitava, mitä 
tietolähteitä, määritelmiä ja estimointimenetelmiä ne ovat käyttäneet näiden velvoitteiden 
täyttämiseksi sekä ilmoitettava kaikista niihin liittyvistä muutoksista. Niiden on toimitettava 
Eurostatille kaikki tilastotietojen laadun arvioinnissa tarvittavat tiedot. 

Näin ollen ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

• Suhteellisuusperiaate 

Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavasta syystä: 

Asetuksessa säädetään vain sen tavoitteen saavuttamisen edellyttämistä 
vähimmäisvaatimuksista eikä siinä mennä pidemmälle kuin on tämän vuoksi tarpeen. 
Mahdollisuus valita tietolähteitä vapaasti kansallisten lakien ja periaatteiden mukaisesti ja 
käyttää estimointitekniikoita ja tilastomenetelmiä pitäisi vähentää vastaajien, kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä kansalaisten taloudellista ja hallinnollista 
rasitetta. 

• Sääntelytavan valinta 

Ehdotettu säädöslaji: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. 

Muut sääntelytavat eivät soveltuisi seuraavasta syystä: 

Soveltuvan sääntelytavan valinta riippuu lainsäädännön tavoitteesta. Euroopan tason 
tietotarpeiden vuoksi suuntauksena on käyttää Euroopan tilastoissa perussäädöksenä 
mieluummin asetusta kuin direktiiviä. Asetus on suositeltavampi, koska siinä sama säädös 
annetaan kaikkialla EU:ssa, eikä jäsenvaltioille jätetä mahdollisuutta soveltaa säännöksiä 
epätäydellisesti tai valikoidusti. Asetus on lisäksi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, mikä 
tarkoittaa, ettei sitä tarvitse saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sen sijaan direktiivit, 
joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa kansallisia lakeja, sitovat jäsenvaltioita direktiivin 
tavoitteiden suhteen, mutta kansalliset viranomaiset voivat valita tavoitteiden saavuttamiseksi 
käyttämänsä muodon. Ne on lisäksi saatettava osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. 
Asetuksen käyttäminen vastaa vuodesta 1997 muissa Euroopan tason tilastoalan säädöksissä 
omaksuttua linjaa. 

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia unionin talousarvioon. 

5. LISÄTIETOJA 

• Lainsäädännön kumoaminen 

Ehdotuksen hyväksymisestä ei seuraa, että aiempaa lainsäädäntöä kumotaan. 

• Euroopan talousalue 
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Ehdotettu toimenpide koskee ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa alaa, minkä vuoksi 
se on ulotettava koskemaan Euroopan talousaluetta. 
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2011/0440 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

Euroopan väestön demografisia tietoja koskevista tilastoista 

(ETAn kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
338 artiklan 1 kohdan 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Euroopan unionin perustamissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaan 
määräenemmistö määritellään 1 päivästä marraskuuta 2014 alkaen jäsenvaltioiden 
väestömäärän perusteella. 

(2) Talous- ja raha-asioiden neuvosto (Ecofin-neuvosto) antaa säännöllisesti 
talouspoliittiselle komitealle tehtäväksi arvioida julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyttä ja laatua Eurostatin tuottamien väestöennusteiden perusteella. 

(3) Yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 26 päivänä toukokuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/20034 
mukaisesti kaikissa jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka on 
jaoteltu alueellisten yksiköiden mukaan, on käytettävä NUTS-luokitusta. Sen vuoksi 
alueelliset yksiköt olisi alueellisten tilastojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi 
määriteltävä NUTS-luokitusta noudattaen. 

(4) Komissio antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 175 artiklan nojalla 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle joka kolmas vuosi kertomuksen siitä, miten taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on edistytty. Näiden kertomusten 
valmistelu ja demografisen kehityksen sekä mahdollisten demografisten haasteiden 
säännöllinen seuranta EU:n eri alueilla, mukaan lukien raja-alueet, 
suurkaupunkialueet, maaseutualueet, vuoristoalueet sekä saarialueet, edellyttää NUTS 
3-aluetason vuosittaisia alueellisia tietoja. Koska väestön ikääntymisessä on suuria 

                                                 
4 EUVL L 154, 21.6.2003, s.1. 
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alueellisia eroja, Eurostatia pyydetään valmistelemaan säännöllisiä alueellisia 
ennusteita täydentämään Euroopan unionin NUTS-luokituksen 2-tason alueiden 
demografista kuvaa. 

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 159 artiklan mukaisesti komissio 
laatii vuosittain kertomuksen 151 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, 
mukaan lukien unionin demografinen tilanne. 

(6) Komissio tukee tiedonannossaan ”Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen 
vähentäminen EU:ssa”5 iän, sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja maantieteellisen 
ulottuvuuden mukaan jaoteltujen tietojen ja terveyttä koskevien indikaattorien 
lisäkehittelyä ja keräämistä.  

(7) EU:n kestävän kehityksen strategiassa, joka käynnistettiin Kööpenhaminassa vuonna 
2001 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja uusittiin kesäkuussa 2006, 
pyritään nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaadun jatkuvaan parantamiseen. 
Eurostatin joka toinen vuosi julkaistavassa seurantaraportissa edistymisestä annetaan 
objektiivinen tilastollinen kuva, joka perustuu EU:n kestävän kehityksen 
indikaattoreihin.  

(8) Vuosittaisia tilastollisia väestön demografisia tietoja käytetään laaja-alaisesti perustana 
eri toimintalinjojen tutkimuksessa ja määrittelyssä, erityisesti kansallisen ja alueellisen 
tason sosiaali- ja talousasioita käsiteltäessä. Väestötilastot ovat useilla eri 
toimintalinjoilla käytettävien indikaattorien tärkeä nimittäjä. 

(9) Demografiset väestötilastot ovat olennainen osa Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (EKT) puitteissa tehtävää kokonaisväkiluvun arviointia. 

(10) Käytettävien tietojen pitäisi perustua samoihin käsitteisiin ja viitata samaan 
viiteajankohtaan tai -kauteen, jotta jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatu ja 
erityisesti vertailukelpoisuus voidaan taata ja jotta Euroopan unionin tasolla voidaan 
tehdä luotettavia katsauksia. 

(11) Väestön demografisten tietojen olisi oltava yhdenmukaisia niiden tietojen kanssa, 
jotka kerätään muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista 
sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/20076 nojalla ja väestö- ja 
asuntolaskennoista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 763/20087 nojalla. 

(12) Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/20098 on luotu viitekehys Euroopan 
demografisille tilastoille. Siinä edellytetään erityisesti ammatillisen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, objektiivisuuden, luotettavuuden, 
tilastosalaisuuden ja kustannustehokkuuden periaatteiden noudattamista. 

                                                 
5 KOM(2009) 567. 
6 EUVL L 199, 31.7.2007, s.23. 
7 EUVL L 218, 13.8.2008, s.14. 
8 EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164. 
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(13) Kansallisten ja Euroopan tilastoviranomaisten olisi Euroopan tilastoja kehittäessään, 
tuottaessaan ja levittäessään otettava huomioon Euroopan tilastoja koskevissa 
käytännesäännöissä vahvistetut periaatteet sellaisina kuin Euroopan tilastojärjestelmää 
käsittelevä komitea on ne 28 päivänä syyskuuta 2011 tarkistanut ja saattanut ajan 
tasalle. 

(14) Tällä asetuksella varmistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan9 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettu oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen 
suojaan. 

(15) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on 
yhteisen lainsäädännöllisen viitekehyksen luominen Euroopan demografisten tilastojen 
järjestelmälliselle tuottamiselle, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin Euroopan tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. 

(16) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201110 mukaisesti, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Kohde 

Tällä asetuksella luodaan yhteinen viitekehys Euroopan väestöä ja väestöön liittyviä 
luonnollisia väestönmuutostapahtumia koskevien tilastojen kehittämiselle, tuottamiselle ja 
levittämiselle. 

2 artikla 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 

(a) ’kansallisella’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan f 
alakohdassa, jossa alue määritellään asetuksen (EY) N:o 1059/2003 sen 
toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan viiteajankohtana; 

(b) ’alueellisella’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan g 
alakohdassa; Euroopan unionin ulkopuolisten maiden osalta sillä tarkoitetaan 

                                                 
9 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1. 
10 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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kyseisten maiden ja komission (Eurostat) välillä sovittuja tilastollisia alueita 1-, 
2- tai 3-tasolla sen toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan viiteajankohtana; 

(c) ’vakinaisesti asuvalla väestöllä’ kaikkia henkilöitä, joiden vakinainen 
asuinpaikka on jäsenvaltiossa kyseisenä viiteajankohtana; 

(d) ’vakinaisella asuinpaikalla’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 
artiklan d alakohdan ensimmäisessä kappaleessa; ainoastaan seuraavia 
henkilöitä on pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen vakinaisina asukkaina: 

i henkilöt, jotka ovat asuneet vakinaisessa asuinpaikassaan yhtäjaksoisesti 
vähintään 12 kuukauden ajan ennen viiteajankohtaa; tai 

ii henkilöt, jotka ovat saapuneet vakinaiseen asuinpaikkaansa 
viiteajankohtaa edeltävien 12 kuukauden aikana tarkoituksenaan pysyä 
siellä vähintään yhden vuoden ajan. 

Soveltaessaan ’vakinaisen asuinpaikan’ määritelmää jäsenvaltioiden on 
käsiteltävä erityistapauksia komission asetuksen (EY) N:o 1201/200911 liitteen 
mukaisesti; 

(e) ’elävänä syntymisellä’ lapsen syntymistä elävänä sikiöiästä riippumatta niin, 
että lapsi hengittää tai osoittaa muita elonmerkkejä, joita ovat esimerkiksi 
sydämen lyöminen, napanuoran sykkiminen tai tahdonalaisten lihasten selvä 
liikkuminen; 

(f) ’kuolemalla’ kaikkien elonmerkkien pysyvää katoamista elävänä syntymisen 
jälkeen; 

(g) ’luonnollisella väestönmuutostapahtumalla’ edellä e ja f alakohdassa 
tarkoitettuja syntymisiä ja kuolemia; 

(h) ’validoiduilla tiedoilla’ tietoja, jotka täyttävät joukon tiedon kokoamista 
koskevia laatukriteerejä, mukaan lukien kaikki julkaistavan tai jo julkaistun 
tiedon laatua koskevat tarkastukset. 

3 artikla 

Väestöä ja väestönmuutostapahtumia koskevat tiedot 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana voimassa 
olevat 2 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitetut väestötiedot. Jollei 2 artiklan d 
alakohdan i tai ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida määrittää, jäsenvaltioiden 
on toimitettava komissiolle (Eurostatille) tiedot viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä; tällöin jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä oikeasuhteisiin toimenpiteisiin toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat 
mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitettua väestöä. 

                                                 
11 EUVL L 329, 15.12.2009, s. 29.  
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2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana voimassa 
olevat luonnollisia väestönmuutostapahtumia koskevat tiedot, riippumatta 
väestönmuutostapahtuman tapahtumapaikasta. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa 
väestön määritelmää kuin 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen yhteydessä. 

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa väestön määritelmää kaikilla 2 artiklan a ja b 
alakohdan mukaisesti määritellyillä kansallisilla ja alueellisilla tasoilla. 

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen jaotteluun liittyvät 
yhdenmukaiset edellytykset sekä tietojen toimittamisen tiheys, määräajat ja 
tarkistukset hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
mukaisesti. 

4 artikla 

Kokonaisväestö unionin erityistarkoituksia varten  

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetut 
viiteajankohtana voimassa olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla koskevat tiedot 
kahdeksan kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä neuvoston määräenemmistöllä 
tapahtuvaa äänestystä varten. Tämän artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden ei edellytetä 
toimittavan tietoja viiteajankohtana laillisessa tai rekisteröidyssä asuinpaikassaan 
oleskelevasta väestöstä. 

5 artikla 

Viiteajankohta 

1. Väestötietoja koskeva viiteajankohta on 31 päivä joulukuuta keskiyöllä. 

2. Luonnollisia väestönmuutostapahtumia koskeva viiteajankohta on se kalenterivuosi, 
jona väestönmuutostapahtuma tapahtui. 

3. Ensimmäinen viiteajankohta, joka tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi otetaan 
huomioon, on vuosi 2013. Viimeinen viiteajankohta on vuosi 2027. 

6 artikla  

Tietojen ja metatietojen toimittaminen 

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä asetuksessa säädetyt tiedot ja metatiedot komissiolle 
(Eurostat) komission (Eurostat) ilmoittaman tiedon- ja metatiedonsiirtostandardin mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot ja metatiedot keskitettyä tietojen 
vastaanottopistettä käyttäen tai niin, että komissio (Eurostat) voi hakea ne sähköisesti 
käyttöönsä. 
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7 artikla 

Tietolähteet 

Tietojen on perustuttava jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
valitsemiin tietolähteisiin. Tieteellisesti perusteltuja ja hyvin dokumentoituja tilastollisia 
estimointimenetelmiä on käytettävä tarvittaessa. 

8 artikla  

Laatuvaatimukset 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava toimitettavien tietojen laatu. 

2. Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi toimitettaviin tietoihin sovelletaan 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja laatukriteerejä. 

3. Jäsenvaltioiden on raportoiva komissiolle (Eurostat) viitemetatiedoista Euro SDMX-
metatietorakenteen mukaisesti, erityisesti ensimmäistä viitevuotta koskevista 
tietolähteistä, määritelmistä ja estimointimenetelmistä, ja jäsenvaltioiden on 
pidettävä komissio (Eurostat) ajan tasalla kaikista niihin tehdyistä muutoksista.  

4. Jäsenvaltioiden on komission (Eurostat) pyynnöstä toimitettava sille kaikki 
tilastotietojen laadun arviointia varten tarvittavat tiedot. 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen 3 artiklassa edellytetyt 
väestötiedot ovat yhdenmukaiset asetuksen (EY) N:o 862/2007 3 artiklassa 
edellytettyjen tietojen kanssa. 

9 artikla  

Komitea 

1. Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan 
tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea. 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 

10 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
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Tätä asetusta lakataan soveltamasta 31 päivänä joulukuuta 2027. 

Tehty […]. 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 


