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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно статистическите данни за населението и преброяването на жилищния 
фонд
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0069)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0078/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по регионално развитие (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 2

(2) Периодичните статистически данни 
за населението и основните семейни, 
социални, икономически и жилищни 
характеристики на лицата са 
необходими за изучаване и определяне 
на регионалните и социални политики, 
влияещи върху конкретни сектори на 
Общността;

(2) Периодичните статистически данни 
за населението и основните семейни, 
социални, икономически и жилищни 
характеристики на лицата са 
необходими за изучаване и определяне 
на регионалните и социални политики, 
влияещи върху конкретни сектори на 
Общността. По-специално, необходимо 
е да се събира подробна информация 
относно жилищата в подкрепа на 

  
1 Все още непубликувано в ОВ.



PE 388.663v01-00 6/18 PR\666905BG.doc

BG

различни дейности на Общността, 
като например насърчаването на 
социалната интеграция и 
контролиране на социалното 
сближаване на регионално равнище 
или опазването на околната среда и 
насърчаването на енергийната 
ефективност;

Изменение 2
Съображение 8

(8) По-специално, на Комисията трябва 
да бъде предоставено правомощието да 
определя условията за адаптиране на 
определенията, установяването на 
следващи референтни години и 
приемането на програмата за 
статистически данни и метаданни. Тъй 
като тези мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, същите трябва да бъдат 
приети в съответствие с регулаторната 
процедура с внимание, предвидена в 
член5a от Решение 1999/468/EC.

(8) По-специално, на Комисията трябва 
да бъде предоставено правомощието да 
определя условията за установяването 
на следващи референтни години и 
приемането на програмата за 
статистически данни и метаданни. Тъй 
като тези мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, същите трябва да бъдат 
приети в съответствие с регулаторната 
процедура с упражняване на контрол, 
предвидена в член 5a от Решение 
1999/468/EC.

Изменение 3
Член 2, параграф 1, буква а)

а) “население” означава националното и 
регионално население по своето 
обичайно местоживеене към 
референтната дата от член 5 , параграф 
2;

а) „население” означава националното и 
регионално население по своето 
обичайно местоживеене към 
референтната дата от член 5 , параграф 
1;

Изменение 4
Член 2, параграф 1, буква б)

б) “жилище” означава жилищни 
единици и сгради, както и връзката 
между населението и жилищните 
райони на национално и регионално 

б) „жилище” означава жилищни 
помeщения и сгради, както и 
условията за настаняване и връзката 
между населението и жилищните 
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ниво към референтната дата. “Сгради” 
означава постройките, фактически или 
потенциално съдържащи жилищни 
единици;

помещения на национално и регионално 
ниво към референтната дата. „Сгради” 
означава постоянни постройки, 
съдържащи жилищни помещения, 
предназначени за обитаване, или 
конвенционални жилища, определени 
за сезонно ползване или за второ 
жилище, или които са необитавани;

Изменение 5
Член 2, параграф 1, буква г)

г) “референтна дата” е датата, към която 
се отнасят данните за съответната 
държава-членка, в съответствие с член 
5, параграф 2 от настоящия регламент;

г) „референтна дата” е датата, към която 
се отнасят данните за съответната 
държава-членка, в съответствие с член 
5, параграф 1 от настоящия регламент;

Изменение 6
Член 2, параграф 1, буква з)

з)“анонимизирани микроданни” 
означава индивидуални 
статистически записи, 
модифицирани с цел да се сведе до 
минимум, в съответствие с 
актуалните най-добри практики, 
рискът от идентифициране на 
статистическите единици, към 
които записите се отнасят.

заличава се

Изменение 7
Член 2, параграф 2

2. Където е необходимо, Комисията 
може да измени определенията, 
посочени в параграф 1 в съответствие 
с процедурата, посочена в член 7, 
параграф 3.

заличава се

Изменение 8
Член 3
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Държавите-членки предават на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението и жилищата, покриващи 
определени демографски, социални,
икономически и жилищни
характеристики на лица, семейства, 
домакинства, жилищни единици и 
сгради на национални и регионални 
нива, съгласно приложението.

Държавите-членки предават на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението, покриващи определени 
демографски, социални и икономически 
характеристики на лица, семейства и
домакинства, както и за жилищата на 
национални и регионални нива, 
съгласно приложението.

Изменение 9
Член 4, Заглавие

Източници на информация и качество Източници на информация

Изменение 10
Член 4, параграф 1, буква д а) (нова)

да) комбинация между преброяване, 
базирано на регистрите, и 
представително изследване, както и 
конвенционално преброяване;

Изменение 11
Член 4, параграф 2

2. Държавите-членки гарантират, че 
информационните източници и 
методологията, използвани в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент, отговарят, във 
възможно най-голяма степен, на 
съществените характеристики на 
преброяването на населението и 
жилищата, както са установени в член 2, 
параграф 1.

2. Държавите-членки гарантират, че 
информационните източници и 
методологията, използвани в 
съответствие с изискванията на
настоящия регламент, отговарят, във 
възможно най-голяма степен, на 
съществените характеристики на 
преброяването на населението и 
жилищата, както са установени в член 2, 
параграф 1, буква ж.

Изменение 12
Член 4, параграф 3

3. Държавите-членки предприемат заличава се
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всички мерки, необходими за 
осигуряване на качеството на 
предаваните данни и метаданни. 
Комисията (Евростат), в 
сътрудничество с компетентните 
власти на държавите-членки и 
международните организации, 
предоставят методологични 
препоръки и изисквания, създадени, за 
да осигурят качество на 
произведените данни и метаданни, 
по-специално, на препоръките на 
Конференцията на европейските 
статистици за преброяване на 
населението и жилищния фонд.

Изменение 13
Член 4, параграф 4

4. Държавите-членки докладват пред 
Комисията (Евростат) за 
използваните информационни 
източници, основанията за избора на 
тези източници и ефекта от 
избраните информационни 
източници върху качеството на 
статистиките (доклад за 
качеството). В този контекст, 
държавите-членки докладват за 
степента, до която избраните 
информационни източници и 
методология отговарят на 
съществените характеристики на 
преброяването на населението и 
жилищата, както е определено в член 
2, параграф 1.

заличава се

Изменение 14
Член 4, параграф 5

5. Държавите-членки информират 
незабавно Комисията (Евростат) 
относно редакции и корекции на 
статистиките, представени по 
настоящия Регламент, както и за всички 

5. Държавите-членки информират 
Комисията (Евростат) относно редакции 
и корекции на статистиките, 
представени по настоящия регламент, 
както и за всички промени в 
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промени в използваните данни и 
информационни източници.

използваните методи и информационни 
източници, най-късно един месец преди 
публикуването на коригираните 
данни.

Изменение 15
Член 4, параграф 6

6. Комисията определя съдържанието 
на доклада за качеството, както и 
критериите за качество, при 
изготвянето и разпространяването 
на данните в съответствие с 
процедурата, посочена в член 7, 
параграф 3.

заличава се

Изменение 16
Член 5, параграф 1

1. Държавите-членки представят на 
Комисията (Евростат) проверени
данни и метаданни, както е 
определено в настоящия регламент, 
главно в началото на всяко 
десетилетие. 

1. Всяка държава-членка определя 
датата, към която се отнасят 
данните Т ( референтна дата). Тази 
референтна дата попада в година, 
определена на базата на настоящия 
регламент (референтна година). За 
първа референтна година се определя 
2011 г. Комисията определя 
следващите референтни години в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 7, параграф 3. 
Референтните години съвпадат 
приблизително с началото на всяко 
десетилетие. 

Изменение 17
Член 5, параграф 2

2. Всяка държава-членка определя 
датата, към която се отнасят 
данните Т ( референтна дата). Тази 
референтна дата трябва да попада в 
година, определена на базата на 
настоящия регламент (референтна 
година). За първа референтна година 

2. Държавите-членки предоставят на 
Комисията (Евростат) окончателни, 
проверени данни и метаданни, както 
се изисква в настоящия регламент, в 
срок до 27 месеца след изтичането на 
референтната година.
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се определя 2011 г. Комисията 
определя следващите референтни 
години в съответствие с 
процедурата, посочена в член 7, 3. 

Изменение 18
Член 5, параграф 3

3. Данните се предават в срок до 24 
месеца след изтичане на 
референтната година.

заличава се

Изменение 19
Член 5, параграф 4

4. Комисията приема програма за 
предаване на статистически данни и 
метаданни, за да се изпълнят 
изискванията за събиране на данни, в 
съответствие с процедурата от член 7, 
параграф 3. Темите, които трябва да 
бъдат покрити според настоящия 
регламент, за конкретно географско 
ниво, не могат да надхвърлят 
изброените в приложението за 
съответното географско ниво.

4. Комисията приема програма за 
предаване на статистически данни и 
метаданни, за да се изпълнят 
изискванията на настоящия 
регламент, в съответствие с 
процедурата от член 7, параграф 3.

Изменение 20
Член 5, параграф 4 а (нов)

4a. Комисията приема техническите 
спецификации по темите съгласно 
изискванията на настоящия 
регламент, както и техните 
разбивки, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 7, 
параграф 2.

Изменение 21
Член 5, параграф 5
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5. Програмата за статистическите 
данни може да включва, в допълнение 
към единните данни (под формата на 
програма за таблици), извадка от 
анонимизирани микроданни.

заличава се

Изменение 22
Член 5, параграф 7

7. В случаите на редакция и корекция в 
съответствие с чл. 4(5) на Регламента, 
държавите-членки предават незабавно
на Комисията (Евростат) променените 
данни.

7. В случаите на редакция или корекция 
в съответствие с член 4, параграф 5 на 
настоящия регламент, държавите-
членки предават на Комисията 
(Евростат) променените данни най-
късно при публикуването на 
коригираните данни.

Изменение 23
Параграф 5 а (нов)

Член 5а
Оценка на качеството

1. За целите на настоящия регламент 
към данните, които трябва да бъдат 
предадени, се прилагат следните 
аспекти на оценка на качеството:
- „адекватност”, тоест степента, в 
която статистиките отговарят на 
настоящите и потенциалните 
нужди на потребителите;
- „прецизност”, тоест близостта 
между оценките и неизвестните 
действителни стойности; 
- „своевременност” и „точност”, 
тоест промеждутъкът от време 
между референтния период и 
наличието на резултати;
- „достъпност” и „яснота”, тоест 
условията и начините за получаване, 
използване и тълкуване на данни от 
потребителите;
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- „съпоставимост”, тоест 
измерването на въздействието на 
различията между прилаганите 
статистически понятия и 
инструментите и процедурите за 
измерване, когато се сравняват 
статистики между географски 
райони, отраслови области или 
периоди от време;
- „последователност”, тоест 
възможността за надеждно 
комбиниране на данните по различни 
начини и за различни потребители.
2. Държавите-членки предоставят на 
Комисията (Евростат) доклад 
относно качеството на предадените 
данни. В този контекст, държавите-
членки докладват за степента, до 
която избраните информационни 
източници и методология отговарят 
на съществените характеристики на 
преброяването на населението и 
жилищата, както е определено в член 
2, буква ж.
3. При прилагане на аспектите на 
качеството, предвидени в параграф 1, 
към посочените в настоящия 
регламент данни съответните 
условия и структурата на докладите 
за качеството се определят в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 7, параграф 2. 
Комисията (Евростат) оценява 
качеството на предадените данни.
4. Комисията (Евростат), в 
сътрудничество с компетентните 
органи на държавите-членки, дава 
методологични препоръки, за да се 
гарантира качеството на 
произведените данни и метаданни, 
като взема предвид по-специално 
препоръките на Конференцията на 
европейските статистици за 
преброяване на населението и 
жилищния фонд.
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Изменение 24
Член 6, параграф 1, буква -а) (нова)

-а) технически спецификации на 
темите съгласно изискванията на 
настоящия регламент и техните 
разбивки, както е посочено в член 5, 
параграф 4а;

Изменение 25
Член 6, параграф 1, буква а а) (нова)

аа) съответните условия и 
структурата на докладите за 
качеството, както е посочено в член 
5а, параграф 3.

Изменение 26
Член 2, параграф 1, буква а)

а) адаптирането на определенията, 
както е предвидено в член 2, параграф 
2;

заличава се

Изменение 27
Член 6, параграф 2, буква б)

б) определението на съдържанието на 
доклада за качество, както е посочено 
в член 4, параграф 6;

заличава се

Изменение 28
Член 6, параграф 2, буква в)

в) определението на критерия за 
качество, както е посочено в член 4, 
параграф 6;

заличава се

Изменение 29
Член 6, параграф 2, буква г)
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г) референтните години, както е 
посочено в член 5, параграф 2;

г) референтните години, както е 
посочено в член 5, параграф 1;

Изменение 30
Член 6, параграф 3

3. Необходимо е да се обърне внимание 
на принципа, че ползите от 
актуализирането трябва да са по-
големи от разходите, както и принципа, 
че допълнителните разходи и тежести 
остават в разумни граници.

3. Необходимо е да се обърне внимание 
на принципа, че ползите от 
предприетите мерки трябва да са по-
големи от разходите, както и на
принципа, че допълнителните разходи и 
тежести остават в разумни граници.

Изменение 31
Приложение, раздел 1.2.1, тире 13

- Живял ли е в чужбина и година на 
пристигане в страната

- Живял ли е в чужбина и година на 
пристигане в страната (1980 г. и след 
това)

Изменение 32
Приложение, раздел 1.3

1.3 Препоръчителни теми за 
географските нива:
Национално ниво, NUTS 1, NUTS 2, 
NUTS 3, LAU 2

1.3.1 На държавите-членки се 
препоръчва да докладват по всички 
теми, задължителни за регионално 
ниво NUTS 2, както и на всички по-
дълбоки регионални нива, до най-
дълбокото налично регионално ниво.

1.3.2 Непроизводни теми
- Местонахождение на училище, 
колеж или университет
- Начин на транспортиране до 
работа
- Начин на транспортиране до 
училище, колеж или университет
- Разстояние, пропътувано до работа, 
и необходимо време

заличава се
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- Разстояние, пропътувано до 
училище, колеж или университет, и 
необходимо време
- Фактическо семейно положение
- Общ брой на живородените деца
Дата(и) на законния брак/ове за 
омъжените жени: и) първи брак и ии) 
сегашен брак
- Начална дата(и) на небрачно 
съжителство(и) за жените, 
встъпвали в такова: и) първо 
небрачно съжителство и ии)сегашно 
небрачно съжителтво
- Статут на обичайната дейност
- Доставчици на неплатени услуги, 
доброволци
- Тип на сектора (институционална 
единица)
- Неофициална трудова заетост
- Тип на местоработата
- Обичайно отработено време
- Време на непълна заетост
- Продължителност на непълната 
заетост
- Брой лица, работещи в локалната 
единица на дейността
- Основен източник на прехрана
- Доход
- Образователни квалификации
- Област на обучение
- Посещаване на училище
- Грамотност
- Компютърна грамотност
- Държава на предишно обичайно 
местоживеене в чужбина
- Обща продължителност на 
местоживеене в страната
- Място на обичайно местоживеене 
пет години преди преброяването
- Причина за преместването
- Страна на раждане на родителите
- Придобито гражданство
- Етнос
- Език
- Религия
- Статут на инвалидност
- Живее сам или споделя жилището
- Наем
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- Трайни потребителски стоки, 
притежавани от домакинството
- Брой автомобили на разположение 
за ползване в домакинството
- Наличие на паркинг
- Телефонна и интернет връзка
- Собствена селскостопанска 
продукция (ниво на домакинството)
- Характеристики на всички 
селскостопански работи 
(индивидуално ниво)

1.3.3 Производни теми
- Градски и селски зони
- Социално-икономически групи
- Лица с чуждестранен/национален 
произход
- Групи от населението спадащи към 
международната миграция
- Население с бежански произход 
- Вътрешно изселени лица
- Еднополови партньорства
- Разширени семейства
- Типове реконституирани семейства
- Типове разширени семейства
- Поколенчески състав на частните 
домакинства

Изменение 33
Приложение, раздел 2,3 

2,3 Препоръчителни теми за 
географските нива: 
Национално ниво, NUTS 1, NUTS 2, 
NUTS 3, LAU 2

2.3.1 На държавите-членки се 
препоръчва да докладват по всички 
теми, задължителни за регионално 
ниво NUTS 2, както и на всички по-
дълбоки регионални нива, до най-
дълбокото налично регионално ниво.

2.3.2 Непроизводни теми
- Наличност и характеристики на 

заличава се
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вторични, сезонни и празни жилища
- Заетост по брой на частните 
домакинства
- Тип стаи
- Топла вода
- Санитарно водно отопление
- Тип канализационна отходна 
система
- Кухня
- Готварски удобства
- Енергийни източници, използвани за 
отопление
- Топлоизолация на жилището
- Наличност на електричество
- Производство на електричество
- Газифициране
- Въздушна климатизация 
- Вентилация
- Позициониране на жилището в 
сградата
- Достъп до жилището
- Асансьор
- Жилища по брой етажи в сградата
- Жилища по материали, от които са 
построени посочени части на 
сградата, в която е жилището
- Жилища по състояние на 
ремонтираност на сградите
- Разделно събиране на отпадъците в 
домакинството


