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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
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2021/EES/22/111

frá 1. ágúst 2019
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 692/2011 um evrópskar hagskýrslur um
ferðamál að því er varðar skilafresti og aðlögun á I. og II. viðauka (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 692/2011 frá 6. júlí 2011 um hagskýrslur Bandalagsins um
ferðamál og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 95/57/EB (1), einkum 2. mgr. 3. gr. og 5. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð (ESB) nr. 692/2011 er mælt fyrir um skilafresti evrópskra hagskýrslna um ferðamál.

2)

Tímanleiki er nauðsynlegur gæðaþáttur í opinberum hagskýrslum og tækniþróun auðveldar hagskýrsluyfirvöldum að
taka saman gögn með skemmri töfum. Því ætti að stytta skilafresti mánaðarlegra gagna um nýtingu gististaða fyrir
ferðamenn, að teknu tilliti til fyrirliggjandi gagnaöflunarvenja í aðildarríkjunum.

3)

Að draga úr árstíðabundnum sveiflum er enn afar mikilvægt fyrir opinber yfirvöld og rekstraraðila á sviði ferðaþjónustu,
bæði á landsvísu, svæðisvísu og á ákvörðunarstaðnum. Því ætti að skila inn mánaðarlegum gögnum um nýttar nætur í
gistiaðstöðu fyrir ferðamenn á svæðisvísu.

4)

Ferðaþjónusta er eitt þeirra sviða hagkerfisins sem stuðlar að bæði tækifærum og áskorunum fyrir evrópskar borgir og
mæling á mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir þróun einstakra borga stuðlar að setningu viðmiðana, greiningu og hönnun
viðeigandi þróunaráætlana. Því ætti að senda gögn um nýttar nætur í gistiaðstöðu fyrir ferðamenn í stærri borgum eða
borgum þar sem fjöldi ferðamanna er mikill.

5)

Ferðaþjónusta leggur einna mest af mörkum til bláa hagkerfisins þar sem líkur á sjálfbærum störfum og hagvexti eru
miklar og betra er að greina ferðaþjónustu á strandsvæðum fyrir ólík stig þéttbýlisþróunar á svæðinu. Því ætti að senda
gögn um nýttar nætur í gistiaðstöðu fyrir ferðamenn sem greina eðli og stig þéttbýlisþróunar á strandsvæðum og annars
staðar.

6)

Ferðaþjónusta er atvinnustarfsemi þar sem ákvarðanir um framboð og eftirspurn eru oft teknar á ákvörðunarstaðnum,
umfram stig svæðis á 2. stigi flokkunar hagskýrslusvæða (NUTS) sem gögn eru tiltæk fyrir af hálfu reglugerðar (ESB)
nr. 692/2011. Því ætti að skila inn gögnum um nýttar nætur á gistiaðstöðu fyrir ferðamenn á svæðum 3. stigs NUTS.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 258, 9.10.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2021 frá
5. febrúar 2021 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 192, 6.7.2011, bls. 17.
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7)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2302 frá 25. nóvember 2015 um pakkaferðir og samtengda
ferðatilhögun (2) gildir um pakka sem boðnir eru til sölu eða seljendur selja ferðamönnum og um samtengda
ferðatilhögun, sem seljendur hafa milligöngu um, fyrir ferðamenn.

8)

Að bjóða upp á og nota gistiaðstöðu og flutningaþjónustu fyrir milligöngu netvettvanga getur gefið viðskiptavinum fleiri
kosti og skapað ný tækifæri til atvinnurekstrar fyrir fyrirtæki og borgara, býr til jákvæðar og neikvæðar aukaverkanir; og
unnt er að mæla fyrirbærið frá sjónarhorni eftirspurnar og nota til þess ramma evrópskra hagskýrslna um ferðamál. Því
ætti að aðlaga breytur og sundurliðanir um ferðir.

9)

Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 692/2011 til samræmis við það og tryggja um leið að það auki ekki verulega
stjórnsýsluálag á aðildarríkin og svarendurna,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 692/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 4. mgr. 9. gr. kemur eftirfarandi:
„4.

Aðildarríki skulu senda:

a) fullgild ársgögn sem eru skráð í 1. og 2. þætti I. viðauka innan 6 mánaða frá lokum viðmiðunartímabilsins nema annað
sé tekið fram í I. viðauka,
b) fullgild mánaðargögn sem eru skráð í 2. þætti I. viðauka innan 8 vikna frá lokum viðmiðunartímabilanna fyrir
viðmiðunarárin 2020 og 2021 og innan 6 vikna frá lokum viðmiðunartímabilsins frá og með viðmiðunarárinu 2022,
c) fullgildu gögnin sem eru skráð í 4. þætti I. viðauka innan 9 mánaða frá lokum viðmiðunartímabilsins, ef hlutaðeigandi
aðildarríki er jákvætt fyrir að senda þau,
d) fullgildu gögnin sem skráð eru í II. viðauka innan 6 mánaða frá lokum viðmiðunartímabilsins.“,
2) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:
a) í 2. þætti er lið „A. Breytur og sundurliðanir sem senda á vegna ársgagna“ breytt sem hér segir:
i.

eftirfarandi kemur í stað fyrstu línu töflunnar samkvæmt „1) Á svæðisbundnu 2. stigi NUTS og á landsvísu“:
„Tegund gistiaðstöðu

Heild (allar tegundir gistiaðstöðu
fyrir ferðamenn)

Breytur

Sundurliðanir

Fjöldi
næturgistinga
búsettra
einstaklinga í gistiaðstöðu fyrir
ferðamenn
Fjöldi næturgistinga erlendra gesta í
gistiaðstöðu fyrir ferðamenn

Tegund staðar a) og b)
Svæði á 3. stigi NUTS
Mánuðir viðmiðunarársins [valkvæðir
ef 2. stig NUTS 2 nær yfir allt
aðildarríkið]“

ii. í töflunni „2) Á landsvísu“ er eftirfarandi línu bætt við efst uppi:
„Tegund gistiaðstöðu

Heild (allar tegundir gistiaðstöðu
fyrir ferðamenn)

b) liður „D. Skammtímahagvísar“ fellur brott,

(2) Stjtíð. ESB L 326, 11.12.2015, bls. 1.

Breytur

Sundurliðanir

Fjöldi
næturgistinga
búsettra Tegund staðar a) sameinuð tegund
einstaklinga í gistiaðstöðu fyrir staðar b)
ferðamenn
Borgir“
Fjöldi næturgistinga erlendra gesta í
gistiaðstöðu fyrir ferðamenn
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c) í 3. þætti bætist eftirfarandi F-liður við:
„F. Borgir

Borgirnar sem gögn skulu vera send um skulu vera í samræmi við 3. mgr. 4. gr. b reglugerðar (EB) nr. 1059/2003 og
skulu að minnsta kosti innihalda:
— þær borgir sem sameiginlega telja 90% allra næturgistinga í gistiaðstöðu fyrir ferðamenn í borgum landsins,
— höfuðborgina,
— allar borgir með 200 000 íbúa eða fleiri.

Í þessu skyni eru borgir þær staðbundnu stjórnsýslueiningar þar sem að minnsta kosti 50% íbúanna búa í
borgarkjörnum; borgarkjarni er klasi samliggjandi 1 km2 netreita með þéttbýli að minnsta kosti 1 500 íbúar á km2 og
samtals með að minnsta kosti 50 000 íbúa. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal, ásamt
aðildarríkjunum, uppfæra borgaskrána reglulega. Aðildarríki skuli senda gögn yfir síðustu borgaskrá sem er tiltæk
31. desember á viðmiðunarárinu.“,
3) Í 2. þætti II. viðauka kemur kemur eftirfarandi í staðinn fyrir lið „A. Breytur sem senda á“, línur 8 til 15 í töflunni:

„Breytur

8.

Helsti ferðamáti

Flokkar sem senda á

a)

Tíðni

Flug (flugþjónusta, í áætlunarflugi eða Árlegt
leiguflugi eða önnur flugþjónusta)

b) Vatnaleið (farþegaskip og ferjur,
skemmtiferðaskip, skemmtibátar, leigð
skip, o.s.frv.)
c)

Járnbraut

d) Strætisvagnar,
langferðabifreiðar
(reglulegar leiðir/samkvæmt áætlun eða
tilfallandi/
óreglubundið)
d1) [valkvætt] Strætisvagnar eða langferðabifreiðar á reglulegum leiðum eða
samkvæmt áætlun
d2) [valkvætt] Strætisvagnar eða langferðabifreiðar
í
tilfallandi
eða
óreglubundnum ferðum
e)

Vélknúið
ökutæki
einkaaðila
(í
einkaeigu eða leigt, þ.m.t. bifreið vina
eða vandamanna)

f)

Leigt
vélknúið
ökutæki
(þ.m.t.
vettvangar fyrir samnýtingu bíla)

g) Annað (eins og reiðhjól)
9.

Helstu gistingarkostir

a) Leigð gistiaðstaða: hótel eða gistihús
b) Leigð gistiaðstaða: tjaldstæði, eða svæði
fyrir hjólhýsi (ekki föst búseta)
c) Leigð gistiaðstaða: eins og hús,
einbýlishús, íbúð, leigð eða leigt herbergi
í íbúð

Árlega

Nr. 22/808

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„Breytur

Flokkar sem senda á

25.3.2021

Tíðni

d) Leigð
gistiaðstaða:
önnur
leigð
gistiaðstaða (eins og farfuglaheimili,
smábátahafnir, heilbrigðisstofnanir)
e) Gistiaðstaða utan leigumarkaðar: eigið
orlofsheimili
f) Gistiaðstaða
utan
leigumarkaðar:
gistiaðstaða án endurgjalds hjá ættingjum
eða vinum
g) Gistiaðstaða utan leigumarkaðar: önnur
gistiaðstaða utan leigumarkaðar
10.

11.

Bókun ferðarinnar: bókun gistingarkosta á
Netinu

a) Já

Bókun ferðarinnar: bókunarmiðlar fyrir helstu
gistingarkosti

a) Beint hjá veitanda gistiaðstöðu

Þriðja hvert ár

b) Nr.
Þriðja hvert ár

b) Fyrir
milligöngu
ferðaskrifstofu,
ferðaskipuleggjanda,
vefseturs
eða
leigumiðlunar
fasteignar
eða
orlofshúsnæðis til skamms tíma þar sem
margir veitendur gistiaðstöðu eru skráðir
c) Ekki var þörf á bókun

11a.

[Aðeins fyrir ferðir þar sem gistiaðstaða var
bókuð á Netinu fyrir milligöngu ferðaskrifstofu,
ferðaskipuleggjanda, vefseturs eða leigumiðlunar
fasteigna eða orlofshúsnæðis til skamms tíma;
einungis fyrir ferðir með helstu gistingarkosti
sem „leigða gistiaðstöðu: eins og hús,
einbýlishús, íbúð, leigt eða leigð herbergi í
íbúð“]
Bókun helstu gistingarkosta fyrir milligöngu
vefseturs eða smáforrits eins og Airbnb,
Booking.com, Expedia, HomeAway

a) Já
b) Nr.

Til þriggja ára

12.

Bókun ferðarinnar: bókun helstu ferðamáta á
Netinu

a) Já

Til þriggja ára

Bókun ferðarinnar: bókunarmiðlar fyrir helstu
ferðamáta

a) Beint með flutningsveitanda

13.

b) Nr.
Þriðja hvert ár

b) Fyrir milligöngu ferðaskrifstofu, ferðaskipuleggjanda, vefseturs
c) Bókunar verð ekki þörf

13a.

14.

[Valkvætt] [Einungis fyrir ferðir þar sem
flutningur er bókaður á Netinu með milligöngu
ferðaskrifstofu, ferðaskipuleggjanda, vefseturs]
Bókun helstu ferðamáta fyrir milligöngu
vefseturs eða smáforrits eins og BlaBlaCar

a) Já

Bókun ferðarinnar: pakkaferð

a) Já

Til þriggja ára

b) Nr.
Til þriggja ára

b) Nr.
15.

Bókun ferðarinnar: bókun pakkans á Netinu

a) Já

Til þriggja ára

b) Nr.
15a.

Pakkaútgjöld hvers ferðamanns á ferðalaginu

Árlega“
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2020.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 1. ágúst 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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