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Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1389/2010, внесена от Karin Griessmair, с италианско гражданство, 
относно хармонизирането на стандартите за качество и оценка на 
предприятията, които предлагат селски туризъм

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че всяка една от държавите-членки на ЕС използва 
свои собствени стандарти за качество и оценка по отношение на селския туризъм, като 
отделните страни и региони често използват свои собствени символи за обозначаване 
на тези стандарти. С цел по-голяма надеждност, прозрачност и възможност за 
сравнение вносителката призовава за единна европейска система за сертифициране на 
предприятията, които предлагат селски туризъм, и еднакви символи за обозначаване на 
стандартите за качество, като освен на предлаганите услуги се обърне особено 
внимание и на инфраструктурата, размера и стандартите на спалните и гостните. 
Вносителката препоръчва да се състави списък на ЕС с критерии за качество, за могат 
държавите-членки да класифицират предлаганите услуги в селския туризъм.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Коментари на Комисията 
Съгласно разпоредбите на ДФЕС по отношение на туризма, ЕС разполага с 
правомощия за подкрепа, координиране и допълване на действията на държавите-
членки, но не и за хармонизиране на националните законови и подзаконови разпоредби. 
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Комисията също така следи с внимание развитието на инициативите на отрасъла, 
каквито са Hotelstars Union1 и европейската схема за качество на услугите по 
настаняване, инициирана от HOTREC2.

Комисията признава значението на съществуващите европейски системи за 
класификация на хотелския и селския туризъм, които насърчават сравнимостта, 
яснотата и прозрачността, и проявява интерес към развитието и прилагането на 
различните подходи на държавите-членки в сферата на класификацията на хотелите 
или качествената оценка на туристическите услуги. 

Комисията предвижда също и мониторинг на удовлетвореността на европейския 
потребител от различни туристически услуги посредством ежегодно издавания от 
Комисията Индекс за развитие на пазарите на дребно. Тя желае също и да укрепи 
участието на Европейския съюз в различни международни организации, като начин за 
подпомагане на отрасъла да оцени и предвиди по-добре международните тенденции и 
търсене.
Заключение

Важно е да се подчертае, че искането на вносителката за хармонизиране на 
класификациите за качество в сферата на хотелиерството, в това число и настаняването 
в рамките на селския туризъм, излиза извън правомощията на Комисията, тъй като е 
въпрос от национална и/или регионална компетентност. Следователно националните и 
регионалните администрации са тези, които трябва да разработят и управляват своите 
системи за класификация. Въпреки това Комисията наблюдава отблизо и насърчава 
работата на националните/регионални органи и контактува с организациите, 
управляващи схемите за класифициране на хотелиерските услуги. Освен това 
Комисията редовно сътрудничи с европейските органи по стандартизация, като CEN, 
както и със съответните заинтересовани страни, като ANEC, за да гарантира, че 
работата по стандартизацията на равнище на ЕС отговаря на нуждите на туристическия 
отрасъл и на самите туристи.

В този контекст, на 30 юни 2010 г. Комисията издаде ново Съобщение – Европа –
водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския 
туризъм – в което изрично е подчертана необходимостта от подпомагане за 
разработване на европейско обозначение за „качество на туризма“ с цел да се подобри 
на прозрачността и сравнимостта на качеството на услугите в областта на европейския 
туризъм. Признаването в целия ЕС на качеството на услугите също така ще спомогне за 
по-лесния избор на туристически услуги и, косвено, ще увеличи доверието на 
потребителите. Първият семинар с участието на заинтересованите страни се проведе на 
3 март 2011 г.

За допълнителна информация относно класификацията на хотелите се препоръчва на 
вносителката на петицията да прегледа отговорите на г-н Tarabella на парламентарни 
въпроси P-6046/10 и E-8628/10 3.

                                               
1 www.hotelstars.eu
2 www.hotrec.org/pages/policy_areas/quality
3 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


