
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1569 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011, 
dotyczące klasyfikacji krajów zamieszkania gości przebywających w turystycznych obiektach 

noclegowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie euro
pejskiej statystyki w dziedzinie turystyki (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej. 

(2) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 państwa członkowskie mają prze
kazywać Komisji (Eurostatowi) dane dotyczące pojemności i wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych 
zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 692/2011. W załączniku tym określono między innymi wyma
gane kategorie krajów i obszarów geograficznych zamieszkania gości przebywających w turystycznych obiektach 
noclegowych. 

(3) Rozporządzenie (UE) nr 692/2011 zawiera dorozumiane odniesienie do Zjednoczonego Królestwa w kategorii 
„Unia Europejska (Unia); należy zgłaszać osobno: każde z państw członkowskich,” zgodnie z klasyfikacją stosowaną 
w odniesieniu do załącznika I sekcja 2, zgodnie z wykazem w załączniku I sekcja 3. 

(4) Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Zjednoczone Królestwo nie jest już częścią tej kategorii. W związku 
z tym państwa członkowskie nie są już zobowiązane do przedstawiania osobno danych dotyczących Zjednoczonego 
Królestwa na podstawie rozporządzenia (UE) nr 692/2011. 

(5) Branża turystyczna Unii zajmuje ważne miejsce w gospodarce państw członkowskich, w których działalność turys
tyczna stanowi duże źródło zatrudnienia. Statystyki europejskie w dziedzinie turystyki mają zasadnicze znaczenie 
dla oceny konkurencyjności tego sektora oraz wielkości turystyki i przepływów turystycznych. 

(6) Biorąc pod uwagę znaczenie Zjednoczonego Królestwa jako generującego rynek turystyczny w Unii, należy zapew
nić ciągłość przekazywania przez państwa członkowskie danych dotyczących partnera, jakim jest Zjednoczone Kró
lestwo, po jego wystąpieniu z Unii. 

(7) W związku z tym, że Zjednoczone Królestwo stało się państwem trzecim, należy odpowiednio zmienić jego pozycję 
w klasyfikacji krajów i obszarów geograficznych zamieszkania gości przebywających w turystycznych obiektach 
noclegowych. 

(1) Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 17. 
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(8) Należy zatem zmienić sekcję 3 „E. Kraje i obszary geograficzne” załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 692/2011 
w celu włączenia do niej Zjednoczonego Królestwa jako odrębnego kraju zamieszkania gości przebywających 
w turystycznych obiektach noclegowych. Taka aktualizacja jedynie przenosi Zjednoczone Królestwo z jednej katego
rii do innej, a zatem nie wpływa na obciążenie sprawozdawcze, ani nie zmienia mających zastosowanie ram pojęcio
wych. 

(9) Nie zaleca się przeniesienia danego kraju lub obszaru geograficznego z jednej kategorii do drugiej w danym roku 
odniesienia. Wskazane jest zastosowanie zmienionej klasyfikacji dla całego roku odniesienia począwszy od 2020 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 692/2011 wprowadza się następujące zmiany: 

w sekcji 3 pkt „E. Kraje i obszary geograficzne” wprowadza się następujące zmiany: 

1) tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

„– pozostałe państwa europejskie (spoza Unii lub EFTA; wyłączając Zjednoczone Królestwo, Rosję, Turcję i Ukrainę),”; 

2) przed słowem „– Rosja,” dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– Zjednoczone Królestwo,”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej i stosuje się począwszy od roku odniesienia 2020. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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