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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
213. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í ályktunum Evrópuþingsins frá 11. júní 1991 (1) og 18. janúar
1994 (2) er lögð áhersla á að bandalagið gegnir mikilvægu
hlutverki í tengslum við úrvinnslu hagtalna á sviði ferðaþjónustu.

Efnahags- og félagsmálanefndin hefur samþykkt að samin verði
tilskipun með það fyrir augum að beina í einn farveg kröftum
sem um þessar mundir dreifast í ýmsar áttir í einstöku aðildar-
ríkjum (3).

Með ákvörðun 90/655/EBE (4) lagði bandalagið grunn að
samræmdri aðferðafræði í samantekt hagtalna á vettvangi
bandalagsins á sviði ferðaþjónustu.

Niðurstöður tveggja ára áætlunar (1991-1992) um úrvinnslu
hagtalna á vettvangi bandalagsins á sviði ferðaþjónustu
samkvæmt ákvörðun 90/655/EBE gefa ákveðið til kynna þörf
notenda í einkageiranum og hjá hinu opinbera fyrir að hafa,
fyrirvaralítið, aðgang að áreiðanlegum og samanburðarhæfum
hagtölum um framboð og eftirspurn í ferðaþjónustu á vettvangi
bandalagsins.

Með ákvörðun ráðsins 92/421/EBE frá 13. júlí 1992 um
aðgerðaáætlun bandalagsins um ferðaþjónustu (5) var viðurkennt
að úrvinnsla hagtalna á vettvangi bandalagsins á sviði
ferðaþjónustu væri mikilvæg.

Treysta má betur viðurkennt hlutverk ferðaþjónustu sem vettvang
þróunar og félags- og efnahagslegs samruna með þekkingu á
undirstöðuhagtölum á þessu sviði, einkum sem er safnað á
tilteknum svæðum.

Ef meta á samkeppnishæfni ferðaþjónustu innan bandalagsins
ber nauðsyn til að afla haldbetri þekkingar á umfangi og
einkennum ferðaþjónustu, því sem einkennir ferðamanninn og á
útgjöldum hans.

Þörf er upplýsinga mánaðarlega ef unnt á að vera að meta
árstíðabundin áhrif eftirspurnar á gistirými og aðstoða þannig
yfirvöld og atvinnurekendur við að þróa markvissari áætlanir og
stefnumið í þeim tilgangi að dreifa leyfunum betur yfir árstíðirnar
og auka og bæta það sem ferðamönnum stendur til boða að taka
sér fyrir hendur.

Frekari aðgerðir bandalagsins á þessu sviði verða áfram að
byggjast á hagsýnissjónarmiðum sem eru í samræmi við
dreifræðisregluna.

Tryggja ber nauðsynlega samvirkni milli innlendrar
hagskýrslugerðar, alþjóðlegrar hagskýrslugerðar og
hagskýrslugerðar á vettvangi bandalagsins, sem fjallar um
ferðaþjónustu, í því augnamiði að minnka vinnuálag við söfnun
upplýsinga.

Taka ber mið af þeirri aðferðafræði sem er þróuð í samvinnu við
aðrar alþjóðastofnanir, t.d. Efnahags- og framfarastofnunina
(OECD) og Alþjóðaferðamálastofnunina (WTO), og ályktunum
sem hagskýrslunefnd Sameinuðu þjóðanna samþykkti í mars
1993 í því augnamiði að unnt sé að bera hagtölur á sviði
ferðaþjónustu saman með áreiðanlegri hætti á heimsvísu.

Unnt er að fylgjast með áreiðanlegri og áhrifaríkari hætti með
því hvernig framboði og eftirspurn í ferðaþjónustu er háttað og
þróuninni á því sviði með því að samþykkja viðeigandi og
viðurkennd rammaákvæði bandalagsins.

Með slíku fyrirkomulagi kunna að verða til kostir stórrekstrar
og um leið upplýsingar sem koma öllum aðildarríkjum og
viðkomandi aðilum að gagni.

Betri árangur í miðlun samanburðarhæfra hagtalna á sviði
ferðaþjónustu næst á vettvangi bandalagsins.

Í ákvörðun ráðsins 93/464/EBE frá 22. júlí 1993 um
rammaáætlun fyrir forgangsverkefni á sviði hagskýrslugerðar
1993-1997 (6) er kveðið á um að komið skuli á fót upplýsingakerfi
um framboð og eftirspurn í ferðaþjónustu.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 291, 6. 12. 1995, bls. 32, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 17/98 frá 6. mars
1998 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslur) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 183, 15. 7. 1991, bls. 74.

(2) Stjtíð. EB nr. C 44, 14. 2. 1994, bls. 61.

(3) Stjtíð. EB nr. C 52, 19. 2. 1994, bls. 22.

(4) Stjtíð. EB nr. L 358, 21. 12. 1990, bls. 89.

(5) Stjtíð. EB nr. L 231, 13. 8. 1992, bls. 26.

TILSKIPUN RÁÐSINS 95/57/EB

frá 23. nóvember 1995

um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á sviði ferðaþjónustu(*) m
0000000000 00

(6) Stjtíð. EB nr. L 219, 28. 8. 1993, bls. 1.
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Tilskipun bandalagsins getur skapað sameiginlegar forsendur fyrir
því að aðgerðir innanlands verði sem árangursríkastar.

Tölfræðileg gögn, sem er safnað samkvæmt bandalagsskipulagi,
verða að vera áreiðanleg og þannig úr garði gerð að samanburður
milli aðildarríkjanna sé mögulegur. Því ber nauðsyn til að ákveða
sameiginlega viðmiðanir sem gera kleift að mæta þessum kröfum.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Markmið

Aðildarríkin skulu safna, taka saman, vinna úr og senda út
samræmdar tölfræðilegar upplýsingar um framboð og eftirspurn
í ferðaþjónustu í þeim tilgangi að koma á fót upplýsingakerfi um
hagtölur á vettvangi bandalagsins á sviði ferðaþjónustu.

2. gr.

Svið upplýsingasöfnunar og grundvallarskilgreiningar

Í þessari tilskipun skulu þau gögn sem safna á fjalla um
eftirfarandi:

a) gistirými gististaða.

Um er að ræða gististaði af því tagi sem hér segir:

1. hótel og áþekk fyrirtæki
2. annars konar gististaðir, meðal annars:

2.1. tjaldstæði
2.2. orlofsdvalarstaðir
2.3. annars konar gistiaðstaða;

b) gestafjöldi á gististöðum:

Safna skal upplýsingum um innlenda ferðaþjónustu, þ.e.
ferðaþjónustu við heimamenn og við ferðamenn á innleið;
merking eftirfarandi hugtaka er sem hér segir:
,,ferðaþjónusta við heimamenn“: þjónusta við íbúa
viðkomandi lands sem ferðast innanlands; ,,þjónusta við
ferðamenn á innleið“: þjónusta við ferðamenn sem eru ekki
búsettir í viðkomandi landi;

c) eftirspurn í ferðaþjónustu:

Safna skal upplýsingum um innlenda ferðaþjónustu, þ.e.
ferðaþjónustu við heimamenn og þjónustu við ferðamenn
á útleið; merking ,,þjónustu við ferðamenn á útleið“ er sem
hér segir: þjónusta við heimamenn sem ferðast til útlanda.
Upplýsingar um eftirspurn í ferðaþjónustu skulu fjalla um
ferðir sem eru fyrst og fremst orlofs- eða viðskiptaferðir
þar sem gist er að heiman að minnsta kosti eina nótt eða
fleiri samfellt.

3. gr.

Einstök atriði varðandi söfnun upplýsinga

1. Í viðaukanum er birt skrá yfir einstök atriði gagna-
söfnunarinnar þar sem kemur fram hve oft þau koma fyrir og
hvernig þau skiptast eftir landsvæðum.

2. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina
í 12. gr., mæla fyrir um þær skilgreiningar sem nota ber um einstök
atriði gagnasöfnunarinnar og breytingar á skránni yfir þau.

4. gr.

Nákvæmni tölfræðilegra upplýsinga

1. Við söfnun tölfræðilegra upplýsinga skal, þar sem því
verður við komið, tryggja að niðurstöður séu í samræmi við
lágmarkskröfur sem gerðar eru um nákvæmni. Framkvæmda-
stjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir
um í 12. gr., ákvarða þessar kröfur og leiðir til að tryggja
samhæfða úrvinnslu kerfisbundinna frávika. Mæla skal fyrir um
lágmarkskröfur um nákvæmni, einkum með skírskotun til fjölda
gistinátta á ári innanlands.

2. Aðildarríkjunum ber, að því er varðar þann grundvöll sem
upplýsingasöfnunin er reist á, að gera þær ráðstafanir sem þau
telja viðeigandi til að tryggja góðar niðurstöður og
samanburðarhæfni þeirra.

5. gr.

Söfnun tölfræðilegra upplýsinga

1. Aðildarríkjunum er, þar sem við á, heimilt að byggja söfnun
þeirra tölfræðilegu upplýsinga sem um getur í 3. gr. á
fyrirliggjandi gögnum, heimildum og kerfum.

2. Fyrsta viðmiðunartímabilið, að því er varðar einstök atriði
sem gera ber grein fyrir árlega, skal hefjast 1. janúar 1996. Fyrsta
viðmiðunartímabilið, að því er varðar einstök atriði sem eiga
við dálka þar sem fjallað er um mánaðar- eða ársfjórðungsleg
gögn í B- og C-þætti viðaukans, hvorum um sig, skal hefjast 1.
janúar 1997.

6. gr.

Úrvinnsla gagna

Aðildarríkin skulu vinna úr þeim upplýsingum, sem er safnað
samkvæmt ákvæðum 3. gr., í samræmi við kröfur um nákvæmni
sem tilskildar eru í 4. gr. og ítarlegar reglur sem samþykktar hafa
verið í samræmi við málsmeðferðina í 12. gr. Gögn um landshluta
skulu vera í samræmi við flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) sem
gildir hjá Hagstofu Evrópubandalaganna.
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7. gr.

Sending gagna

1. Aðildarríkin skulu senda út gögn, sem unnið hefur verið
úr, samkvæmt ákvæðum 6. gr., meðal annars upplýsingar sem
aðildarríkin lýsa trúnaðarmál samkvæmt innlendri löggjöf eða
vinnureglum um trúnaðarkvaðir í hagskýrslum, og samkvæmt
ákvæðum reglugerðar ráðsins (KBE, EBE) nr. 1588/90 frá 11.
júní 1990 um afhendingu gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í
hagskýrslum til Hagstofu Evrópubandalagsins [sic] (1). Í
fyrrnefndri reglugerð eru reglur um trúnaðarupplýsingar.

2. Senda ber út bráðabirgðagögn fyrir árið áður en sex mánaða
viðmiðunartímabilið er á enda og endurskoðaðar niðurstöður
ársins í síðasta lagi tólf mánuðum eftir að viðmiðunartímabilinu
lýkur. Senda ber út mánaðarleg og ársfjórðungsleg bráða-
birgðagögn áður en þriggja mánaða tilsvarandi viðmiðunartímabil
er á enda og endurskoðaðar mánaðar- og ársfjórðungsniðurstöður
í síðasta lagi sex mánuðum eftir að tilsvarandi viðmiðunartímabili
lýkur.

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt, í samræmi við málsmeð-
ferðina í 12. gr. og í þeim tilgangi að gera þeim aðilum, sem láta
upplýsingar í té, auðveldar fyrir, að samþykkja staðlaðar reglur
um sendingu gagna og skapa skilyrði fyrir aukinni sjálfvirkri
gagnavinnslu og sendingu gagna með rafrænum aðferðum.

8. gr.

Skýrslur

1. Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni í té allar
nauðsynlegar upplýsingar, að hennar ósk, til að meta gæði,
samanburðarhæfni og fullkomleika tölfræðilegra upplýsinga.
Aðildarríkin skulu og láta framkvæmdastjórninni í té upplýsingar
um breytingar sem síðar kunna að verða á þeim aðferðum sem er
beitt.

2. Framkvæmdastjórnin skal leggja fyrir Evrópuþingið, ráðið
og efnahags- og félagsmálanefndina skýrslu um fengna reynslu
af því starfi sem hefur verið unnið samkvæmt ákvæðum þessarar
tilskipunar eftir að gögnum hefur verið safnað í þrjú ár.

9. gr.

Miðlun niðurstaðna

Setja ber reglur um með hvaða hætti framkvæmdastjórninni ber
að miðla gögnunum samkvæmt málsmeðferðinni sem mælt er
fyrir um í 12. gr.

10. gr.

Aðlögunartímabil

1. Með fyrirvara um ákvæði 13. gr. skulu aðildarríkin grípa
til allra nauðsynlegra ráðstafana til að koma upplýsingakerfi
bandalagsins í gang á aðlögunartímabili sem lýkur þremur árum
eftir að tilskipun þessi öðlast gildi að því er varðar mánaðarleg
og árleg gögn og fimm árum eftir að þessi tilskipun öðlast gildi
að því er varðar ársfjórðungsleg gögn.

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt á aðlögunartímabilinu, í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 12. gr., að
samþykkja undanþágur frá ákvæðum tilskipunar þessarar að því
marki sem breyta þarf innlendum kerfum fyrir hagtölur í
ferðaþjónustu.

11. gr.

Nefnd

Að því er varðar aðferðir til að hrinda ákvæðum tilskipunar
þessarar í framkvæmd og ráðstafanir sem lúta að aðlögun að
efnahagslegri og tæknilegri framvindu, einkum með tilliti til:

- skilgreininga sem ber að nota um einstök atriði upplýsinga-
söfnunarinnar og breytinga á skránni yfir einstök atriði
upplýsingasöfnunarinnar (3. gr.), að því marki að slíkar
breytingar gera ekki söfnunarferlið þyngra í vöfum,

- krafna sem gerðar eru um nákvæmni og samhæfðrar
úrvinnslu kerfisbundinna frávika (4. gr.),

- úrvinnslu gagna (6. gr.), sendingar gagna (7. gr.) og
miðlunar niðurstaðna (9. gr.),

- undanþágna frá ákvæðum tilskipunar þessarar á
aðlögunartímabilinu (10. gr.),

ber hagskýrsluáætlunarnefndinni, sem komið var á fót með
ákvörðun 89/382/EBE, KBE (2), hér á eftir kölluð ,,nefndin“, að
veita framkvæmdastjórninni aðstoð, samkvæmt ákvæðum 12.
gr.

12. gr.

Málsmeðferð

1. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina
drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti
sínu á drögunum fyrir þau tímamörk sem formaðurinn setur eftir
því hversu brýnt málið er. Álitið skal samþykkt með þeim
meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 148. gr. sáttmálans
þegar um er að ræða ákvarðanir sem ráðið á að samþykkja
samkvæmt tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa
aðildarríkjanna í nefndinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri
grein. Formaðurinn greiðir ekki atkvæði.

(1) Stjtíð. EB nr. L 151, 15. 6. 1990, bls. 1. (2) Stjtíð. EB nr. L 181, 28. 6. 1989, bls. 47.
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2. a) Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanirnar sem

öðlast gildi þegar í stað.

   b) Séu ráðstafanirnar ekki í samræmi við álit nefndarinnar
skal framkvæmdastjórnin þó tilkynna ráðinu um þær án
tafar. Í því tilviki:

- skal framkvæmdastjórnin fresta því að ráðstafanirnar
komi til framkvæmda um þrjá mánuði frá því að þær
voru lagðar fyrir ráðið,

- er ráðinu heimilt að taka aðra ákvörðun með auknum
meirihluta innan þeirra tímamarka sem um getur í
fyrsta undirlið hér að framan.

13. gr.

Framkvæmd tilskipunarinnar

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir
23. nóvember 1996.

14. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

15. gr.

Lokaákvæði

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 23. nóvember 1995.

Fyrir hönd ráðsins,

C. WESTENDORP y CABEZA

forseti.
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VIÐAUKI

TÖLFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR UM FERÐAÞJÓNUSTU

Ath.: Landfræðilega skiptingu heimsins í tengslum við þær upplýsingar, sem er óskað eftir samkvæmt
liðum B.1.3, C.1.1.2 og C.1.1.4, er að finna aftast í þessum viðauka.

A. Gistirými gististaða: staðbundnar einingar á innlendu yfirráðasvæði

A.1. Upplýsingar sem ber að senda út árlega

Númer Flokkun gistingar Breytur Landfræðileg skipting (1)

A.1.1. Hótel og áþekk fyrirtæki Fjöldi fyrirtækja Á landsvísu og svæðis-
bundin

Herbergjafjöldi NUTS III
Fjöldi rúma

A.1.2. Aðrir gististaðir: Fjöldi fyrirtækja Á landsvísu og svæðis-
- tjaldstæði Fjöldi svefnplássa (2) bundin
- orlofsdvalarstaðir NUTS III
- annars konar gistiaðstaða

(¹) Heimilt er að áætla tölur um fjölda herbergja og svefnplássa að því er lýtur að NUTS III; tekið skal skýrt fram að um áætlun sé að ræða.

(²) Hvað varðar tjaldstæði: hafi aðildarríki enga staðla að styðjast við má líta svo á að eitt tjaldstæði jafngildi fjórum svefnplássum.

B. Fjöldi ferðamanna á gististöðum: ferðaþjónusta við heimamenn og ferðamenn á innleið

B.1. Upplýsingar sem ber að senda út árlega

Númer Flokkun gistingar Breytur Landfræðileg skipting (1)

B.1.1. Hótel og áþekk fyrirtæki Komur innlendra gesta Á landsvísu og svæðis-
Næturgistingar innlendra gesta bundin
Komur erlendra gesta NUTS II
Næturgistingar erlendra gesta

B.1.2. Aðrir gististaðir: Komur innlendra gesta Á landsvísu og svæðis-
- tjaldstæði Næturgistingar innlendra gesta bundin
- orlofsdvalarstaðir Komur erlendra gesta NUTS II
- annars konar gistiaðstaða Næturgistingar erlendra gesta

B.1.3. Hótel og áþekk fyrirtæki Eftir heimalandi (sundurliðað eftir Á landsvísu
Aðrir gististaðir almanaksmánuði):

- Komur erlendra gesta
- Næturgistingar erlendra gesta
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Númer Flokkun gistingar Breytur Landfræðileg skipting (1)

B.2.1. Hótel og áþekk fyrirtæki
Aðrir gististaðir Komur innlendra gesta

Næturgistingar innlendra gesta
Komur erlendra gesta
Næturgistingar erlendra gesta Á landsvísu

B.2.2. Hótel og áþekk fyrirtæki Nýting rúma:
- brúttó
- nettó Á landsvísu

C. Eftirspurn í ferðaþjónustu: ferðaþjónusta við heimamenn og ferðamenn á útleið (að frátöldum dagsferðum)

C.1. Upplýsingar sem ber að senda út af innlendum vettvangi

Árleg gögn Ársfjórðungsleg gögn

Númer Breytur Flokkun Stutt leyfi, Viðskipta
fjórar nætur Orlof ferðir
eða fleiri (1) (2)  (3)

C.1.1. Gögn um ferðamannastraum

C.1.1.1. Fjöldi ferðamanna Alls
(þátttakendur í ferðum) - heimamenn innanlands

- á útleið
- heimamenn innanlands og á útleið

C.1.1.2. Fjöldi ferða Alls
- heimamenn innanlands
- á útleið: ÁG ÁG

landfræðileg skipting heimsins
(eftir löndum)

C.1.1.3. Fjöldi ferða (miðað við Í hverjum almanaksmánuði
brottfararmánuð) - alls

- heimamenn innanlands
- á útleið

C.1.1.4. Fjöldi gistinátta Alls
- heimamenn innanlands
- á útleið: ÁG ÁG

landfræðileg skipting heimsins
(eftir löndum)

C.1.2. Gögn um einkenni ferða

C.1.2.1. Dvalartími Nætur
- 1 til 3 EK
- 4 nætur samfellt eða fleiri EK
- 4 til 7 EK EK
- 8 til 14 EK EK
- 15 til 28 EK EK
- 29 til 91 EK EK
- 92 til 365 EK EK

B.2. Upplýsingar sem ber að senda út mánaðarlega
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Árleg gögn Ársfjórðungsleg gögn

Númer Breytur Flokkun Stutt leyfi, Viðskipta
fjórar nætur Orlof ferðir
eða fleiri (1) (2)  (3)

C.1.2.2. Skipulag dvalar Bókað beint hjá flutningsaðila/gististað EK EK
Nýting þjónustu ferðaskrifstofa,
aðila í ferðaþjónustu: EK EK
- þ.m.t. pakkaferðir EK EK

C.1.2.3. Helsti ferðamáti Í lofti EK EK
Á sjó EK EK
Á landi: EK EK
- járnbrautir EK EK
- hópbifreiðir (áætlunar-, hópferðir) EK EK
- ökutæki, í einkaeign og leigð EK EK
- annað EK EK

C.1.2.4. Helstu kostir í gistingu Hótel og áþekk fyrirtæki
í ferðaþjónustu:
- heimamenn innanlands
- á útleið Aðrir gististaðir:

- tjaldstæði EK EK
- orlofsdvalarstaðir EK EK
- annars konar gistiaðstaða EK EK

fyrir ferðamenn
Sérhæfðir gististaðir

Einkagisting:
- leigt húsnæði EK EK
- eigið orlofshúsnæði EK EK
- annars konar einkagisting EK EK

C.1.3. Gögn sem sýna þverskurð
af ferðamönnum

C.1.3.1. Fjöldi ferðamanna Eftir kyni:
- karlar
- konur

C.1.3.2. Fjöldi ferðamanna Eftir aldri:
- 0 til 14 ára (valfrjálst) EK EK
- 15 til 24 ára EK EK
- 25 til 44 ára EK EK
- 45 til 64 ára EK EK
- 65 ára og eldri EK EK

C.1.4. Gögn um útgjöld ferðamanna

C.1.4.1. Útgjöld (innlendur gjaldmiðill) Alls
í ferðum: þ.m.t.: EK EK
- heimamenn innanlands - stakar ferðir, orlofsferðir og pakkaferðir
- á útleið

(¹) Í þessum dálki eru upplýsingar um langar ferðir (þ.e. fjórar nætur samfellt að heiman eða fleiri, aðallega til orlofsdvalar, afþreyingar eða tómstundaiðkana).

(²) Í þessum dálki eru upplýsingar um orlofsferðir sem heild (þ.e. ferðir sem standa yfir í a.m.k. eina eða fleiri nætur samfellt að heiman, aðallega til orlofsdvalar,
afþreyingar eða tómstundaiðkana).

(³) Í þessum dálki eru upplýsingar um viðskiptaferðalög (þ.e. ferðir sem standa yfir í eina eða fleiri nætur samfellt að heiman, aðallega vegna viðskipta eða
atvinnu).

Ath.: ÁG (árleg gögn) merkir að senda ber þessi gögn út ÁRLEGA en ekki ársfjórðungslega.
EK (ekki krafist) merkir að upplýsinga sé ekki krafist fyrir viðkomandi svið.
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LANDFRÆÐILEG SKIPTING

ALLUR HEIMURINN

ALLT EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ

ALLT EVRÓPUSAMBANDIÐ (15)
Belgía
Danmörk
Þýskaland
Grikkland
Spánn
Frakkland
Írland
Ítalía
Lúxemborg
Austurríki
Holland
Portúgal
Finnland
Svíþjóð
Breska konungsríkið

ÖLL EFTA-LÖNDIN
Ísland
Noregur
Sviss (og Liechtenstein)

ÖNNUR EVRÓPULÖND (að frátöldum EFTA-löndunum)
þar með talin:

Tyrkland
Pólland
Tékkland
Slóvakía
Ungverjaland

ÖLL AFRÍKA

NORÐUR-AMERÍKA:

Bandaríkin
Kanada

ÖLL SUÐUR- OG MIÐ-AMERÍKA

ÖLL ASÍA

þar með talið:
Japan

ÁSTRALÍA, EYJAÁLFA OG ÖNNUR YFIRRÁÐASVÆÐI

þar með talin:
Ástralía
Nýja-Sjáland

ÓTILGREIND SVÆÐI


