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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 1051/2011 

frá 20. október 2011 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 692/2011 um evrópskar 

hagskýrslur um ferðamál að því er varðar uppbyggingu gæðaskýrslna og sendingu gagna (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-

sambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 692/2011 frá 6. júlí 2011 um evrópskar hagskýrslur um 

ferðamál (1), einkum 2. mgr. 6. gr. og 2. og 3. mgr. 9. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) nr. 692/2011 er komið á 

sameiginlegum ramma um kerfisbundna þróun, gerð og 

miðlun evrópskra hagskýrslna um ferðaþjónustu. 

2) Tryggja ætti viðunandi gæðastig á þeim upplýsingum 

sem miðlað er og að fyrirliggjandi hagskýrsluröðum sé 

viðhaldið. 

3) Mæla ætti fyrir um fyrirkomulag og uppbyggingu 

gæðaskýrslna sem og fyrirkomulag til hagræðingar 

vegna gangasendinga. 

4) Rétt þykir að nýta evrópskar hagskýrslur um 

ferðaþjónustu eins vel og kostur er og virða jafnframt 

trúnaðarkvaðir um stakar gagnafærslur. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 276, 21.10.2011, bls. 13. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

119/2012 frá 15. júní 2012 um breytingu á XXI viðauka 

(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 56, 4.10.2012, bls. 44. 

(1) Stjtíð. ESB L 192, 22.7.2011, bls. 17. 

 

5) Koma ætti tilteknum gögnum á framfæri við 

aðildarríkin svo að hægt sé að ljúka hagskýrslugerð um 

ferðaþjónustu á landsvísu. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska 

hagskýrslukerfið. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Fyrirkomulag vegna gæðaskýrslna og uppbygging þeirra skal 

vera eins og fram kemur í I. viðauka. 

2. gr. 

Skiptistaðalinn fyrir heildartöflur skal vera eins og fram kemur í 

II. viðauka. 

3. gr. 

Skiptistaðalinn fyrir einstaklingsbundnar gagnaskrár skal vera 

eins og fram kemur í III. viðauka. 

4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 

í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

2017/EES/31/02 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 20. október 2011. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Uppbygging gæðaskýrslna 

Fyrirkomulag og skipulag vegna afhendingar lýsigagna 

Aðildarríkin skulu veita framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) viðmiðunarlýsigögn í samræmi við 

evrópska SDMX-sniðið (e. Euro SDMX Metadata Structure), eins og skilgreint er í tilmælum 

framkvæmdastjórnarinnar 2009/498/EB (1) fyrir evrópska hagskýrslukerfið. 

Aðildarríki skulu láta í té lýsigögn sem krafist er (þ.m.t. lýsigögn um gæði) í samræmi við skiptistaðal sem 

framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) tilgreinir. Lýsigögnin skulu lögð fram til 

framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins) með því að nota miðlægan gagnagrunn eða á því formi að 

framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) geti sótt þau rafrænt. 

Inntak lýsigagna og gæðaskýrslna 

Skýrslan skal hafa að geyma eftirfarandi hugtök og ná yfir ferðaþjónustu innanlands (I. viðauki við reglugerð (ESB) nr. 

692/2011) sem og ferðaþjónustu fyrir innlenda (II. viðauki við reglugerð (ESB) nr. 692/2011): 

1) Mikilvægi, þ.m.t. heilleiki í samanburði við þarfir notenda og heilleika gagna í samanburði við kröfurnar og 

tilmælin sem mælt er fyrir um í 2., 3., 4. og 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 692/2011. 

2) Nákvæmni, þ.m.t. þekjuskekkja (ofþekja og vanþekja), upprifjunarskekkja, flokkunarvilla, gagnagöt og brottfall 

úrtakseiningar (sundurliðað eftir tegund brottfalls úrtakseiningar), hlutfalls tilreiknings (fyrir 2. lið í II. viðauka), 

úrtaksskekkja og fráviksstuðull fyrir safn meginhagvísa og sundurliðanir (sem og lýsingu á reiknireglu eða 

reikniriti sem notað er til að reikna út fráviksstuðul) og endurskoðun gagna (stefna, framkvæmd, áhrif á helstu 

vísa). 

3) Tímanleiki, þ.m.t. upplýsingar um tímasetningar fyrir vinnsluferlið fram að birtingu niðurstaðna (fyrstu niðurstöður, 

loka- og heildarniðurstöður). 

4) Stundvísi, þ.m.t. upplýsingar um dagsetningar vegna gagnasendinga til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu 

Evrópusambandsins) í samanburði við frestina sem tilgreindir eru í 4. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 692/2011 

vegna afhendingar allra gagna er varða viðmiðunarárið. 

5) Aðgengileiki og skýrleiki, þ.m.t. upplýsingar um útgáfuáætlanir yfir það helsta útgefna efni (á pappír og á Netinu) 

sem tengist viðmiðunartímabilunum á viðmiðunarárinu. 

6) Sambærileiki, þ.m.t. sambærileiki á milli landsvæða, tímabila (rof í tímaröðinni) og á milli hagskýrslusviða. 

7) Samræmi, þ.m.t. samræmi innan sviðs með gögnum frá öðrum heimildum, samræmi við aðrar hagskýrsluheimildir 

og samhengi á milli árlegra hagtalna og skammtímahagtalna. 

8) Kostnaður og fyrirhöfn, þ.m.t. (ef tök eru á) magn-/peninga- og eigindlegir vísbendar kostnaðarins sem tengist 

söfnuninni, framkvæmd og byrði svarenda og lýsing á nýjum eða fyrirhuguðum ráðstöfunum til að bæta 

kostnaðarhagkvæmni og/eða minnka byrðina á svarendur. 

9) Lýsigögn sem tengjast tölfræðilegri framsetningu og tölfræðilegri úrvinnslu, þ.m.t. upplýsingar um (ef tök eru á) 

hugtök, skilgreiningar og flokkanir sem notaðar eru, þær heimildir sem notaðar eru, mannfjöldaramma, markþýði, 

tíðni gagnasöfnunar, aðferðir við kannanir og gagnasöfnun, gildissvið (og takmarkanir gildissviðsins), úrtakssnið 

og aðferðafræði, hækkunaraðferð, meðferð trúnaðargagna og eftirlit með upplýsingagjöf. 

 ______  

  

(1) Stjtíð. ESB L 168, 30.6.2009, bls. 50. 
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II. VIÐAUKI 

Heildartöflur fyrir sendingu gagna sem eru tilgreind í I. viðauka og liðum 1. og 3. í II. viðauka við reglugerð 

(ESB) nr. 692/2011 

Skráaskipan og skráningarkerfi 

Aðildarríki skulu láta í té gögn sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð í samræmi við skiptistaðal sem 

framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) tilgreinir. Gögnin skulu lögð fram til framkvæmdastjórnarinnar 

(Hagstofu Evrópusambandsins) með því að nota miðlægan gagnagrunn eða þannig að framkvæmdastjórnin (Hagstofa 

Evrópusambandsins) geti sótt þau rafrænt. 

Þegar vísað er til „kennimerkja― skal það merkja kennimerkin sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 

Evrópusambandsins) tilgreinir. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal leggja fram nákvæm gögn í 

tengslum við þessi kennimerki og mun leggja til viðbótarleiðbeiningar í tengslum við skiptistaðalinn. Litið er svo á að 

gögn, sem fara ekki að ákvæðum um skiptistaðalinn sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) hefur 

tilgreint, hafi ekki verið send. 

Hvert gagnasafn skal innihalda svæði sem tilgreind eru í þessum viðauka. 

Yfirskrift 

Tilgangur yfirskriftarinnar er að auðkenna send gagnasöfn og það skal samanstanda af þremur sviðum: 

– Viðmiðunartímabil skal samanstanda af þremur rittáknum og standa fyrstu fjögur fyrir árið og síðustu þrjú fyrir 

tímabil á árinu. Dæmi: 2012A00 (ársgögn fyrir 2012) eða 2012M01 (mánaðarleg gögn fyrir janúar 2012), 

– Landskóði skal samanstanda af tveimur rittáknum, sem er tveggja talna landskóðainn fyrir aðildarríkin sem senda 

gögnin. Dæmi: BE (Belgía), BG (Búlgaría), o.s.frv., 

– Viðfangsefni skal vera eitt af eftirfarandi kennimerkjum gagnasafnsins: 

– int_cap_annual ferðaþjónusta innanlands — rými gististaða, 

gögn sem eru tilgreind í 1. lið í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 692/2011 

– int_occ_annual ferðaþjónusta innanlands — ársgögn um nýtingu (þ.m.t. mat undir viðmiðunarmörkum 

gististaða), 

gögn sem eru tilgreind í lið 2A í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 692/2011 

– int_occ_mnight ferðaþjónusta innanlands — mánaðarleg gögn um fjölda nótta, 

gögn sem eru tilgreind í lið 2B í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 692/2011 

– int_occ_marrno ferðaþjónusta innanlands — mánaðarleg gögn um komur og nettónýtingu, 

gögn sem eru tilgreind í lið 2B í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 692/2011 

– int_non_rented ferðaþjónusta innanlands — árleg gögn um nætur í gistiaðstöðu utan leigumarkaðar, 

gögn sem eru tilgreind í 4. lið í I.  viðauka við reglugerð (ESB) nr. 692/2011 

– nat_dem_partic ferðaþjónusta fyrir innlenda — þátttaka í ferðaþjónustu, 

gögn sem eru tilgreind í 1. lið í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 692/2011 

– nat_dem_sdvout ferðaþjónusta fyrir innlenda — dagsferðir á útleið, 

gögn sem eru tilgreind í lið 3A í  II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 692/2011 

– nat_dem_sdvdom ferðaþjónusta fyrir innlenda — dagsferðir innanlands, 

gögn sem eru tilgreind í lið 3B í  II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 692/2011 

Gögn 

Þessi eining skal innihalda gildin fyrir breyturnar og sundurliðanirnar fyrir hvert gagnasafn og skal samanstanda af sex 

sviðum: 

– Breyta skal innihalda kennimerkið fyrir breytuna. 

– Sundurliðun skal innihalda kennimerkið fyrir flokk sundurliðunar eða, eftir atvikum, samsetningu á flokkum 

sundurliðana.  
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– Eining skal innihalda kennimerkið fyrir mælieininguna. 

– Gildi skal innihalda uppreiknað gildi fyrir skráningaratriði um þýði að því er varðar tilgreindar breytur og 

sundurliðanir. 

– Stöðuvísir skal innihalda flöggun fyrir „gögn sem hafa verið samþykkt til miðlunar―, „gögn sem eru óáreiðanleg og 

skal ekki nota til miðlunar, en hægt er að sameina öðrum gögnum í heildartöflum á hærra stigi― og „gögn sem eru 

háð annars stigs trúnaðarkvöðum―. 

– Athugasemd skal innihalda allar stuttar athugasemdir eða lýsigögn sem varða eitt sérstakt gildi (nefna skal 

athugasemdir og neðanmálsgreinar sem varða breytur eða sundurliðanir undir skýringar). 

Skýringar 

Þessi eining skal hafa að geyma allar skýringar, neðanmálsgreinar og lýsigögn fyrir hvert gagnasafn, sem varða eina 

eða fleiri breytur eða sundurliðanir eða almennar skýringar fyrir allt gagnasafnið og skal samanstanda af þremur 

sviðum: 

– Breytur skulu innihalda kennimerki fyrir breyturnar sem tengjast athugasemdunum. 

– Sundurliðun skal innihalda kennimerkið fyrir flokk sundurliðunar eða, eftir atvikum, samsetningu á flokkum 

sundurliðana sem tengist athugasemdunum. 

– Athugasemdir skulu innihalda frjálsar skýringar sem hægt er að birta sem aðferðafræðilegar skýringar eða 

viðbótarskýringar til að öðlast betri skilning á sendu gögnunum. 

 ______  
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III. VIÐAUKI 

Einstaklingsbundnar gagnaskrár vegna sendinga gagna sem tilgreind eru í 2. lið í II. viðauka við reglugerð 

(ESB) nr. 692/2011 

Skráaskipan og skráningarkerfi 

Hver skoðuð ferð er skráð í sér skrá í hverri sendri einstaklingsbundinni gagnaskrá. Þessi einstaklingsbundna gagnaskrá 

skal vera yfirfarin að fullu, búin til prentunar og áætluð, ef nauðsyn krefur, í samræmi við skráaskipan og 

skráningarkerfi sem lýst er í eftirfarandi töflu. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) mun leggja til 

viðbótarleiðbeiningar í tengslum við afhendingarsniðið. 

Litið er svo á að gögn, sem ekki uppfylla ákvæðin um skiptistaðallinn, sem sett eru fram í þessum viðauka, hafi ekki 

verið send. 

Dálkur Kennimerki Lýsing Sía/athugasemdir 

1/6 000001-

999999 

Raðnúmer ferðarinnar  

  SKRÁNINGARATRIÐI FERÐARINNAR  

7/8  Brottfararmánuður  

 01–24 Númer mánaðarins (janúar á viðmiðunarárinu  = 01, 

desember á viðmiðunarárinu = 12; janúar á næstliðnu 

almanaksári = 13, desember á næstliðnu almanaksári = 24) 

 

9/11  Lengd ferðarinnar í fjölda nótta  

 001–366 Fjöldi nótta (3 tölustafir)  

12/14  Lengd ferðarinnar: fjöldi nótta sem eytt er innanlands Einungis fyrir ferðir á útleið, 

Breytur til þriggja ára, á 

valkvæðum árum: kóði = 

Eyða 

 000–183 Fjöldi nótta (3 tölustafir)  

15/17  Aðal ákvörðunarlandið  

 001–999 Kóðun samkvæmt listanum yfir löndin í handbókinni um 

aðferðafræði, sem er útbúin skv. 10. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 692/2011 

 

18  Megintilgangur ferðar  

 1 Í eigin þágu/persónulegur tilgangur: frístundir, tómstundir, 

frí 

 

 2 Í eigin þágu/persónulegur tilgangur: heimsækja ættingi og 

vini 

 

 3 Í eigin þágu/persónulegur tilgangur: annað (t.d. 

pílagrímsför, heilsumeðferð) 

 

 4 Faglegur tilgangur/tengdur viðskiptum  

19/24  Tegund ákvörðunarstaðar Dálkur 18 = [1, 2, 3], 

Breytur til þriggja ára, á 

valkvæðum árum: kóði = 

Eyða 

19 1 Borg = Já  

 2 Borg = Nei  

 9 Borg = Á ekki við (Dálkur 18 = 4)  

20 1 Við sjóinn = Já  
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Dálkur Kennimerki Lýsing Sía/athugasemdir 

 2 Við sjóinn = Nei  

 9 Við sjóinn = Á ekki við (Dálkur 18 = 4)  

21 1 Í sveit (þ.m.t. við vatnsbakka, ár o.s.frv.) = Já  

 2 Í sveit (þ.m.t. við vatnsbakka, ár o.s.frv.) = Nei  

 9 Í sveit (þ.m.t. við vatnsbakka, ár o.s.frv.) = Á ekki við 

(Dálkur 18 = 4) 

 

22 1 Skemmtiferðaskip = Já  

 2 Skemmtiferðaskip = Nei  

 9 Skemmtiferðaskip = Á ekki við (Dálkur 18 = 4)  

23 1 Fjallendi (hálendi, hæðir, o.s.frv.) = Já  

 2 Fjallendi (hálendi, hæðir, o.s.frv.) = Nei  

 9 Fjallendi (hálendi, hæðir, o.s.frv.) = Á ekki við (Dálkur 

18 = 4) 

 

24 1 Annað = Já  

 2 Annað = Nei  

 9 Annað = Á ekki við (Dálkur 18 = 4)  

25  Þátttaka barna Dálkur 18 = [1, 2, 3], 

Breytur til þriggja ára, á 

valkvæðum árum: kóði = 

Eyða 

 1 Já  

 2 Nei  

 9 Á ekki við (Dálkur 18 = 4)  

26  Helsti ferðamáti  

 1 Loft (þjónusta í áætlunarflugi eða leiguflugi eða önnur 

flugþjónusta) 

 

 2 Vatnaleiðir (farþegaskip og ferjur, skemmtisiglingar, 

skemmtibátar, leigð skip, o.s.frv.) 

 

 3 Járnbrautir  

 4 Strætisvagnar, langferðabifreiðar (samkvæmt áætlun eða 

óreglubundið) 

 

 5 Vélknúin ökutæki (í einkaeigu eða leigð)  

 6 Annað (t.d. reiðhjól)  

27  Helstu gistingarkostir  

 1 Leigð gistiaðstaða: hótel eða svipuð fyrirtæki  
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Dálkur Kennimerki Lýsing Sía/athugasemdir 

 2 Leigð gistiaðstaða: tjaldstæði, hjólhýsi eða svæði fyrir 

hjólhýsi (ekki heimilisfesti) 

 

 3 Leigð gistiaðstaða: önnur leigð gistiaðstaða 

(heilbrigðisstofnanir, farfuglaheimili, smábátahafnir, 

o.s.frv.) 

 

 4 Gistiaðstaða utan leigumarkaðar: eigið orlofsheimili  

 5 Gistiaðstaða utan leigumarkaðar: gistiaðstaða án 

endurgjalds hjá ættingjum eða vinum 

 

 6 Gistiaðstaða utan leigumarkaðar: önnur gistiaðstaða utan 

leigumarkaðar 

 

28  Bókun ferðarinnar: er aðstoð ferðaskipuleggjanda eða 

ferðaskrifstofu nýtt til að bóka helstu ferðamáta 

Breytur til þriggja ára, á 

valkvæðum árum: kóði = 

Eyða 

 1 Já  

 2 Nei  

 9 Veit ekki  

29  Bókun ferðarinnar: er aðstoð ferðaskipuleggjanda eða 

ferðaskrifstofu nýtt til að bóka helstu gistingarkosti 

Breytur til þriggja ára, á 

valkvæðum árum: kóði = 

Eyða 

 1 Já  

 2 Nei  

 9 Veit ekki  

30  Bókun ferðarinnar (sjálfstætt) Breytur til þriggja ára, á 

valkvæðum árum: kóði = 

Eyða 

Dálkur 28 = 2 og dálkur 

29 = 2 

 1 Þjónustan var bókuð beint hjá þjónustuveitandanum  

 2 Ekki var þörf á bókun  

 9 Á ekki við (dálkur 28 ≠ 2 eða dálkur 29 ≠ 2)  

31  Bókun ferðar: alferð Breytur til þriggja ára, á 

valkvæðum árum: kóði = 

Eyða 

 1 Já  

 2 Nei  

32  Bókun ferðarinnar: Bókun helstu ferðamáta á Netinu Breytur til þriggja ára, á 

valkvæðum árum: kóði = 

Eyða 

 1 Já  

 2 Nei  

 9 Veit ekki  
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Dálkur Kennimerki Lýsing Sía/athugasemdir 

33  Bókun ferðarinnar: Bókun helstu gistikosta á Netinu Breytur til þriggja ára, á 

valkvæðum árum: kóði = 

Eyða 

 1 Já  

 2 Nei  

 9 Veit ekki  

34/41  Útgjöld hvers ferðamanns á ferðalaginu sem eru tengd 

ferðamáta 

 

 00000000–

99999998 

Fjárhæð í evrum (8 tölustafir)  

42/49  Útgjöld hvers ferðamanns á ferðalaginu sem eru tengd 

gistiaðstöðu 

 

 00000000–

99999998 

Fjárhæð í evrum (8 tölustafir)  

50/57  Útgjöld hvers ferðamanns á ferðalaginu sem eru tengd 

fæði og drykkjum á kaffihúsum og veitingastöðum 

Valfrjáls breyta, ef ósend: 

kóði = Eyða 

 00000000–

99999998 

Fjárhæð í evrum (8 tölustafir)  

58/65  Gefa skal upp annan kostnað, hvern fyrir sig, fyrir 

hvern ferðamann á ferðalaginu (heildarfjöldi annað, 

þ.m.t. varanlegar neysluvörur og verðmætar vörur) 

 

 00000000–

99999998 

Fjárhæð í evrum (8 tölustafir)  

66/73  Varanlegar neysluvörur og verðmætar vörur 

(undirflokkur annars kostnaðar, hver fyrir sig, fyrir 

hvern ferðamann á ferðalaginu) 

 

 00000000–

99999998 

Fjárhæð í evrum (8 tölustafir)  

  SNIÐ GESTSINS  

74  Kyn  

 1 Karl  

 2 Kona  

75/77  Aldur  

 000–198 Fjöldi heilla ára (3 tölustafir)  

78/79  Búsetuland  

  Tveggja stafa landskóði (Belgía = BE, Búlgaría = BG, 

o.s.frv.) 

 

80  Menntastig Valfrjáls breyta, ef ósend: 

kóði = Eyða 

 1 a) Lágt (ISCED 0, 1 eða 2)  
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 2 b) Miðlungs (ISCED 3 eða 4)  

 3 b) Hátt (ISCED 5 eða 6)  

81  Atvinnustaða Valfrjáls breyta, ef ósend: 

kóði = Eyða 

 1 Með atvinnu (launamaður eða sjálfstætt starfandi)  

 2 Atvinnulaus  

 3 Nemi (eða nemandi)  

 4 Aðrir sem eru ekki á vinnumarkaði  

82  Tekjur heimilis: í tekjufjórðungum Valfrjáls breyta, ef ósend: 

kóði = Eyða 

 1 Fyrsti tekjufjórðungur  

 2 Annar tekjufjórðungur  

 3 Þriðji tekjufjórðungur  

 4 Fjórði tekjufjórðungur  

  HÆKKUNARSTUÐLAR  

83/91  Hækkunarstuðull frá úrtaki til þýðis  

 000000–

999999 

Í dálkum 83 til 88 eru heilar tölur  

 000–999 Í dálkum 89 til 91 eru aukastafir  

 




