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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/2304 

frá 19. desember 2016 

um fyrirkomulag, uppbyggingu, tíðni og matsvísa gæðaskýrslna gagna sem send eru samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt þjóðhags- og 

svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu (1), einkum 3. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) nr. 549/2013 er sett fram evrópska þjóðhagsreikningakerfið 2010 („ESA 2010“) sem kemur á fót 

áætlun sem ákvarðar tímamörk en innan þess eiga aðildarríki að senda framkvæmdastjórninni reikninga og töflur sem 

taka á saman í samræmi við aðferðafræðina sem sett er fram í þeirri reglugerð. 

2) Samkvæmt 4. grein reglugerðar (ESB) nr. 549/2013 eiga gögnin sem falla undir þá reglugerð að lúta gæðaviðmiðum 

sem sett eru fram í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 (2). Aðildarríki eiga að láta 

framkvæmdastjórninni í té skýrslu um gæði sendra gagna um þjóðhags- og svæðisreikningakerfi. 

3) Tímabundnar undanþágur voru veittar aðildarríkjum samkvæmt framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2014/403/ESB (3). Því ætti að breyta inntaki gæðaskýrslna sem framkvæmdastjórnin krefur aðildarríki um að leggja 

fram í samræmi við þessar undanþágur. Innleiða ætti kröfuna um að láta gæðaskýrslur í té í áföngum eigi síðar en 2021 

þannig að aðildarríkjunum gefist tími til að ganga frá verulegum breytingum sem nauðsynlegar eru til að innleiða ESA 

2010 í innlend hagskýrslukerfi sín. 

4) Framkvæmdastjórnin ætti að skilgreina með framkvæmdargerðum fyrirkomulag, uppbyggingu, tíðni og matsvísa 

gæðaskýrslna sem aðildarríki láta í té í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 549/2013 og við beitingu þeirra 

gæðaviðmiðana sem um getur í 1. mgr. 4. gr. þeirrar reglugerðar. 

5) Þar sem byggja ætti upplýsingar um gæðaskýrslur um þjóðhags- og svæðisreikningakerfi á stöðlum evrópska 

hagskýrslukerfisins um gæðaskýrslur sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) gefur út ætti að semja 

viðaukann við þessa reglugerð í samræmi við þessa staðla. Framkvæmdastjórnin ætti að endurnýta upplýsingar um ESA 

2010 sem aðildarríkin hafa þegar látið í té og ætti ekki að vera krafist í gæðaskýrslunum. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska 

hagskýrslukerfið. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gæðaskýrslan um þjóðhags- og svæðisreikningakerfi, sem um getur í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 549/2013, skal ná yfir 

gögn sem aðildarríki senda í samræmi við afhendingaráætlun ESA 2010 eins og mælt er fyrir um í viðauka B við reglugerð 

(ESB) nr. 549/2013 árið á undan skýrslunni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2017 

frá 5. maí 2017 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 21.5.2013, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 frá 11. mars 2009 um evrópskar hagskýrslur (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, 

bls. 164). 

(3) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/403/ESB frá 26. júní 2014 um að veita aðildarríkjum undanþágu að því er varðar 

sendingu á hagskýrslum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 um ESA 1979 í Evrópusambandinu (Stjtíð. 

L 195, 2.7.2014, bls. 1). 

2017/EES/48/40 
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Aðildarríki skulu láta gæðaskýrsluna í té á hverju ári. 

2. gr. 

Fyrirkomulag, uppbygging og matsvísar gæðaskýrslna um þjóðhags- og svæðisreikningakerfi, sem um getur í 1. gr., skulu vera 

þeir sem koma fram í viðaukanum. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

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

Gjört í Brussel 19. desember 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____ 
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VIÐAUKI 

Fyrirkomulag, uppbygging og matsvísar gæðaskýrslna sem aðildarríki eiga að láta í té 

1. Inngangur 

Gæðaskýrsla um þjóðhags- og svæðisreikningakerfi skal innihalda bæði megindlega vísa og eigindlegar lýsingar á gæðum 

gagna sem send hafa verið árið áður. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal láta aðildarríkjum í té 

niðurstöður megindlegra vísa sem reiknaðir eru út á grundvelli framlagðra gagna. Aðildarríki skulu túlka og gera 

athugasemdir við þær í samræmi við aðferðafræði túlkunar þeirra og hagskýrslugerðarferli. 

2. Fyrirkomulag 

— Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal, fyrir 15. febrúar 2017 og á hverju ári þaðan í frá, láta 

aðildarríkjunum í té drög að skjölum fyrir gæðaskýrslurnar, fylltar út fyrirfram að hluta með öllum megindlegum 

matsvísum sem tilgreindir eru í 4. þætti. 

— Aðildarríki skulu á hverju ári, eigi síðar en 31. maí, láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té 

fullgerða gæðaskýrslu. 

3. Uppbygging 

Hvert aðildarríki skal leggja fram eina gæðaskýrslu sem nær yfir allar töflurnar í afhendingaráætlun ESA 2010, eins og 

fram kemur í viðauka B við reglugerð (ESB) nr. 549/2013. 

Gæðaskýrslurnar skulu innihalda upplýsingar um allar gæðaviðmiðanir sem kveðið er á um í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 223/2009. Setja skal fram upplýsingarnar samkvæmt eftirfarandi uppbyggingu: 

— Mikilvægi 

— Nákvæmni og áreiðanleiki 

— Tímanleiki og stundvísi 

— Aðgengileiki og skýrleiki 

— Samræmi og samanburðarhæfi 

Framkvæmdastjórnin skal endurnota upplýsingar um ESA 2010 sem aðildarríki hafa þegar látið í té og ekki skal fara fram 

á þær í gæðaskýrslunum. 

4. Matsvísar 

4.1. Megindlegir vísar 

Gæðaskýrslan skal innihalda eftirfarandi megindlega vísa: 

Nr. Vísir Skilgreining (*) 
Breyta og/eða tafla í 

afhendingaráætlun ESA 2010 

Viðmiðunar-

tímabil (*) 

Gæðavið-

miðanir 
Framkvæmt frá 

1. Hlutfall heilleika 

gagna 

Hlutfall fjölda gagnareita 

sem aðildarríki láta í té af 

fjölda gagnareita sem 

krafist er í 

afhendingaráætlun ESA 

2010 og undanþágur ná 

ekki til. 

Allar töflur, 

ársfjórðungsgögn og ársgögn 

1995 til 

síðasta árs og 

ársfjórðungs 

Mikilvægi 2017 
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Nr. Vísir Skilgreining (*) 
Breyta og/eða tafla í 

afhendingaráætlun ESA 2010 

Viðmiðunar-

tímabil (*) 

Gæðavið-

miðanir 
Framkvæmt frá 

2. Endurskoðunarhlutfal

l ársfjórðungsgagna 

Endurskoðunarhlutfall 

ársfjórðungslegra 

lykilbreytna milli fyrstu og 

síðustu sendingar og 

meðalendurskoðunarhlutfal

l í afhendingum sem fylgja 

á eftir fyrstu sendingu 

Vörumagn í vergri 

landsframleiðslu (tafla 1) 

leiðrétt eftir árstíðum og 

almanaki 

Tiltækir 

ársfjórðungar 

síðustu 

þriggja ára 

Nákvæmni og 

áreiðanleiki 

2019 

Heildarfjöldi starfa, 

árstíðaleiðréttur í þúsundum 

einstaklinga (tafla 1) 

2019 

Vergar ráðstöfunartekjur 

heimila og stofnana sem eru 

ekki reknar í hagnaðarskyni 

og þjóna heimilum sem eru 

ekki árstíðaleiðrétt (tafla 

801) 

2021 

Lokaneyslukostnaður 

heimila og stofnana sem eru 

ekki reknar í hagnaðarskyni 

og þjóna heimilum sem er 

ekki árstíðaleiðréttur (tafla 

801) 

2021 

Vergt vinnsluvirði, sem ekki 

er árstíðaleiðrétt, fyrirtækja 

sem ekki eru 

fjármálafyrirtæki (tafla 801) 

2021 

Verg fjármunamyndun, sem 

ekki er árstíðaleiðrétt, 

fyrirtækja sem ekki eru 

fjármálafyrirtæki (tafla 801) 

2021 

3. Endurskoðunar-

hlutfall ársgagna 

Meðalendurskoðunar-

hlutfall fyrir árlegar 

lykilbreytur í sendingum í 

kjölfar fyrstu sendingar 

Tafla 1: 

Verg landsframleiðsla 

(gangverð og magn), vergt 

vinnsluvirði (gangverð) 

Tafla 1 (gangverð): 

Laun og launatengd gjöld, 

vergur rekstrarafgangur og 

vergar einyrkjatekjur 

Tafla 1 (gangverð): 

Lokaneyslukostnaður 

heimila og stofnana sem eru 

ekki reknar í hagnaðarskyni 

og þjóna heimilum 

Lokaneyslukostnaður hins 

opinbera 

Fjármunamyndun 

Útflutningur á vörum og 

þjónustu 

Innflutningur á vörum og 

þjónustu 

Síðustu fimm 

ár 

Nákvæmni og 

áreiðanleiki 

2019 
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Nr. Vísir Skilgreining (*) 
Breyta og/eða tafla í 

afhendingaráætlun ESA 2010 

Viðmiðunar-

tímabil (*) 

Gæðavið-

miðanir 
Framkvæmt frá 

   Tafla 1 (þúsundir 

einstaklinga): 

Heildarfjöldi starfa 

Starfsmenn 

Tafla 2 (gangverð): 

Útgjöld hins opinbera 

Tekjur hins opinbera 

Tafla 7 (gangverð): 

Heildarskuldir fjármálageira 

(utan samstæðu) 

Tafla 7 (gangverð): 

Skuldir fyrirtækja sem eru 

ekki fjármálafyrirtæki (í 

samstæðu) 

Skuldir heimila og stofnana 

sem eru ekki reknar í 

hagnaðarskyni og þjóna 

heimilum (í samstæðu) 

Tafla 10: 

Vergt vinnsluvirði á 

gangverði, atvinna í fjölda 

einstaklinga (t+12 mánuðir) 

Laun og launatengd gjöld á 

gangverði (t + 24 mánuðir) 

(NUTS 2 (1)) 

Tafla 13 (gangverð): 

Hreinar ráðstöfunartekjur 

heimila (NUTS 2) 

   

4. Stundvísi — 

afhendingardagar 

Fyrsti afhendingardagur og 

afhendingardagur á 

fullgildum gögnum fyrir 

hverja töflu í 

afhendingaráætlun ESA 

2010 fyrir allar 

afhendingar sem fara áttu 

fram á síðasta ári 

Allar töflur, 

ársfjórðungsgögn og ársgögn 

Síðasta ár Tímanleiki og 

stundvísi 

2017 

5. Samræmi — innra, 

innan og á milli 

taflna 

Meðaltalsmismunur og 

hámarks tölulegur 

mismunur sem sýnir að 

hvaða marki hagskýrslur 

eru í samræmi innan 

tilgreinds gagnasafns, þ.e. 

að öll viðeigandi 

útreiknings- og 

reikningsskilaauðkenni séu 

virt, að ekki sé um neinar 

óútskýrðar breytingar að 

ræða og að samræmi sé 

haft varðandi reglur um 

heilleika 

Verg landsframleiðsla, 

gangverð (ársfjórðungsgögn 

og ársgögn): 

Innan töflu 1 (verg 

landsframleiðsla eftir 

framleiðslu, útgjalda- og 

tekjunálgun) 

Síðustu fimm 

ár 

Samræmi og 

samanburðar

hæfi 

2017 
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Nr. Vísir Skilgreining (*) 
Breyta og/eða tafla í 

afhendingaráætlun ESA 2010 

Viðmiðunar-

tímabil (*) 

Gæðavið-

miðanir 
Framkvæmt frá 

   Vergt vinnsluvirði, gangverð 

(ársgögn): 

Milli taflna 1 og 3 

Laun og launatengd gjöld, 

gangverð (ársgögn): 

Milli taflna 1 og 3 

Fjármunamyndun, gangverð 

(ársgögn): 

Milli taflna 1 og 3 og taflna 

1 og 22 

Útflutningur vöru og 

þjónustu, gangverð 

(ársfjórðungsgögn og 

ársgögn): 

Í töflu 1 (tekið frá 

útgjaldaþáttum í vergri 

landsframleiðslu og frá 

ítarlegri sundurliðun 

útflutnings) 

Innflutningur vöru og 

þjónustu, gangverð 

(ársfjórðungsgögn og 

ársgögn): 

Í töflu 1 (tekið frá 

útgjaldaþáttum í vergri 

landsframleiðslu og frá 

ítarlegri sundurliðun 

innflutnings) 

Heildarfjöldi starfa, 

starfsmenn og sjálfstætt 

starfandi (ársgögn, þúsundir 

einstaklinga): 

Milli 1 og 3 

   

6. Samræmi — ársgögn 

og summa ársfjórð-

ungsgagna 

Að hvaða marki hægt er að 

afstemma árlegar og 

ársfjórðungslegar 

hagskýrslur 

(Afstemming, fyrir allar 

breytur nema atvinnu, er 

prófuð milli ársgagna og 

summu ársfjórðungsgagna; 

fyrir atvinnu — milli 

ársgagna og meðaltals 

ársfjórðungsgagna) 

Verg landsframleiðsla, 

gangverð, ekki árstíðaleiðrétt 

(tafla 1) 

Heildarfjöldi starfa í 

þúsundum einstaklinga, ekki 

árstíðaleiðréttur (tafla 1) 

Síðustu fimm 

ár 

Samræmi og 

samanburðar

hæfi 

2017 



3.8.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/861 

 

Nr. Vísir Skilgreining (*) 
Breyta og/eða tafla í 

afhendingaráætlun ESA 2010 

Viðmiðunar-

tímabil (*) 

Gæðavið-

miðanir 
Framkvæmt frá 

   Vergur rekstrarafgangur fyrir 

fyrirtæki utan fjármála-

geirans (töflur 8/801, 

gangverð) 

Vergar ráðstöfunartekjur 

heimila og stofnana sem eru 

ekki reknar í hagnaðarskyni 

og þjóna heimilageiranum 

(töflur 8/801, gangverð) 

   

7. Samræmi — 

heildartölur og 

summa þátta 

Að því marki sem summa 

undirþátta er jöfn 

heildartölunni 

Verg landsframleiðsla, 

gangverð, ekki 

árstíðaleiðrétt, heildartala og 

summa útgjaldaþátta 

(ársfjórðungsgagna eða 

ársgagna), tafla 1 

Vergt vinnsluvirði, 

gangverð, heildartala og 

atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins (NACE 

2. endursk.) (2) stig A*10 

sundurliðanir 

(ársfjórðungsgögn og 

ársgögn), tafla 1 

Heildarfjöldi starfa í 

þúsundum einstaklinga, ekki 

árstíðaleiðréttur, heildartala 

og summa starfsmanna og 

sjálfstætt starfandi 

(ársfjórðungsgögn og 

ársgögn), tafla 1 

Heildarfjöldi starfa í 

þúsundum einstaklinga, 

heildartala og summa af 

atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins (NACE, 

2. endursk.) stig A*10 

sundurliðanir 

(ársfjórðungsgögn og 

ársgögn), tafla 1 

Síðustu fimm 

ár 

Samræmi og 

samanburðar

hæfi 

2017 

8. Samræmi — helstu 

samtölur og 

reikningar sem eru 

ekki fjárhagslegir 

eftir geira 

Mismunurinn á milli helstu 

samtalna og samsvarandi 

gagna í reikningum sem 

eru ekki fjárhagslegir eftir 

geira 

Verg landsframleiðsla, 

gangverð, ekki árstíðaleiðrétt 

(ársfjórðungsgögn og 

ársgögn): 

Milli taflna 1 og 8/801 

Lokaneyslukostnaður fyrir 

heimili og stofnanir sem eru 

ekki reknar í hagnaðarskyni 

og þjóna heimilum, 

gangverð, ekki 

árstíðaleiðréttur 

(ársfjórðungsgögn og 

ársgögn): 

Milli taflna 1 og 8/801 

Fjármunamyndun, gangverð 

(ársgögn): 

Milli taflna 1 og 8 

Síðustu fimm 

ár 

Samræmi og 

samanburðar

hæfi 

2021 
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Nr. Vísir Skilgreining (*) 
Breyta og/eða tafla í 

afhendingaráætlun ESA 2010 

Viðmiðunar-

tímabil (*) 

Gæðavið-

miðanir 
Framkvæmt frá 

   Laun og launatengd gjöld, 

gangverð (ársgögn): 

Milli taflna 1 og 8 

   

9. Samræmi — helstu 

samtölur og 

svæðisbundin 

reikningsskil 

Mismunurinn á milli helstu 

samtalna og samsvarandi 

gagna í svæðisbundnum 

reikningsskilum 

Vergt vinnsluvirði, gangverð 

(ársgögn): 

Milli heildartalna í töflu 1 og 

summu NUTS 2 svæða í 

töflum 10 og 12 

Fjöldi starfa í þúsundum 

einstaklinga (ársgögn): 

Milli heildartalna í töflu 1 og 

summu NUTS 2 svæða í 

töflum 10 og 12 

Síðustu fimm 

ár 

Samræmi og 

samanburðar

hæfi 

2021 

10. Samræmi — helstu 

samtölur og töflur um 

framboð og notkun 

Mismunurinn á milli helstu 

samtalna og samsvarandi 

gagna í töflum um framboð 

og notkun 

(öll gögn á gangverði, 

ársgögn) 

Vergt vinnsluvirði: 

Milli taflna 1 og 16 

Skattar að frádregnum 

vörutengdum styrkjum: 

Milli taflna 1 og 15 

Lokaneyslukostnaður, 

lokaneyslukostnaður 

heimila, 

lokaneyslukostnaður hins 

opinbera, 

lokaneyslukostnaður 

stofnana sem eru ekki reknar 

í hagnaðarskyni og þjóna 

heimilum: 

Milli taflna 1 og 16 

Fjárfesting, verg 

fjármunamyndun, 

birgðabreytingar, kaup að 

undanskildum ráðstöfun á 

verðmætum: 

Milli taflna 1 og 16 

Útflutningur á vörum og 

þjónustu: 

Milli taflna 1 og 16 

Innflutningur á vörum og 

þjónustu: 

Milli taflna 1 og 15 

Síðustu fimm 

ár 

Samræmi og 

samanburðar

hæfi 

2021 
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Nr. Vísir Skilgreining (*) 
Breyta og/eða tafla í 

afhendingaráætlun ESA 2010 

Viðmiðunar-

tímabil (*) 

Gæðavið-

miðanir 
Framkvæmt frá 

   Laun og launatengd gjöld: 

Milli taflna 1 og 16 

Vergur rekstrarafgangur og 

vergar einyrkjatekjur: 

Milli taflna 1 og 16 

   

11. Samræmi — helstu 

samtölur og opinber 

fjármál 

Mismunurinn á milli helstu 

samtalna og samsvarandi 

gagna í opinberum 

fjármálum 

(öll gögn á gangverði) 

Útgjöld í einkaneyslu 

(ársgögn): 

Milli taflna 1 og 2 

Samneyslukostnaður 

(ársgögn): 

Milli taflna 1 og 2 

Vöruskattar (ársgögn): 

Milli taflna 1 og 9 

Síðustu fimm 

ár 

Samræmi og 

samanburðar

hæfi 

2021 

12. Samræmi — 

reikningar sem eru 

ekki fjárhagslegir 

eftir geira og opinber 

fjármál 

Mismunurinn á milli 

reikninga sem eru ekki 

fjárhagslegir og 

samsvarandi gagna í 

opinberum fjármálum 

Hrein lánveiting og hrein 

lántaka, hið opinbera, 

gangverð (ársgögn): 

Milli taflna 8 og 2 

Síðustu fimm 

ár 

Samræmi og 

samanburðar

hæfi 

2021 

13. Samræmi — 

reikningar sem eru 

ekki fjárhagslegir 

eftir geira og opinber 

fjármál eftir geira 

Mismunurinn á milli 

reikninga sem eru ekki 

fjárhagslegir og 

samsvarandi gagna í 

reikningsskilum eftir geira 

Hrein lánveiting og hrein 

lántaka, allir geirar, 

gangverð (ársgögn): 

Milli taflna 8 og 6 

Síðustu fimm 

ár 

Samræmi og 

samanburðar

hæfi 

2019 

(*) Megindlegir vísar eru reiknaðir út á grundvelli nýjustu gagna aðildarríkja sem birt eru á vefsetri Hagstofa Evrópusambandsins, nema annað sé 

tekið fram. 

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1059/2003 frá 26. maí 2003 um að taka upp sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) 

(Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 1). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 

(NACE, 2. endursk.) og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90, sem og tilteknum EB-reglugerðum um sérstök hagskýrslusvið 

(Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1). 
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4.2. Eigindlegar upplýsingar 

Gæðaskýrslurnar skulu innihalda eftirfarandi eigindlegar upplýsingar um: 

Nr. Vísir Skilgreining Gæðaviðmiðanir 
Framkvæmt 

frá 

1. Stefna um endurskoðun 

gagna 

Lýsigögn um endurskoðunarstefnu landsgagna 

innihalda: 

— tengla á fyrirliggjandi lýsigögn sem birt eru á 

landsvettvangi, 

— stutta lýsingu á endurskoðunum á viðmiðunum 

og/eða meiriháttar reglubundnum 

endurskoðunum og áhrifum þeirra á verga 

landsframleiðslu. 

Nákvæmni og áreiðanleiki 2017 

2. Skjalahald um aðferðafræði Skrá yfir landsbundnar útgáfur um notaðar 

gagnalindir og aðferðafræði sem beitt er varðandi 

titla þessara útgáfna og tenglar á þær, ef þeir liggja 

fyrir 

Aðgengileiki og skýrleiki 2017 

3. Lengd sambærilegrar 

tímaraðar til lengri tíma 

Lýsigögn um lengd sambærilegrar tímaraðar til lengri 

tíma innihalda: 

— tengla á fyrirliggjandi lýsigögn sem birt eru á 

landsvettvangi, 

— stutta lýsingu á lengd sambærilegrar tímaraðar, 

hlé á tímaröðunum og útskýringar á hléunum. 

Samræmi og 

samanburðarhæfi 

2021 

 


