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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1389/2010 af Karin Griessmair, italiensk statsborger, om 
harmonisering af kvalitets- og bedømmelsesnormer for bedrifter, der tilbyder 
bondegårdsferier

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at alle EU-medlemsstater håndhæver deres egne kvalitets- og 
bedømmelsesnormer for bondegårdsferier. Ligeledes anvender de enkelte lande og regioner 
ofte deres egne symboler for at angive kvaliteten. For at give gæsterne større sikkerhed, 
gennemskuelighed og sammenlignelighed argumenterer andrageren for en ensartet europæisk 
certificering af bedrifter, der tilbyder bondegårdsferier, og for ensartede symboler. I denne 
forbindelse skal der lægges særlig vægt på kvalitetskriterierne for infrastruktur, størrelse og 
udstyr af gæsteværelser og opholdsrum samt for den service, der tilbydes. Andrageren 
foreslår, at EU udarbejder et katalog over kvalitetskriterier, på grundlag af hvilke 
medlemsstaterne kan klassificere ferieudbyderne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Kommissionens bemærkninger

I overensstemmelse med bestemmelserne om turisme i TEUF har EU beføjelse til at støtte, 
koordinere og supplere medlemsstaternes tiltag med undtagelse af harmonisering af nationale 
love og forordninger.



PE464.882v01-00 2/2 CM\866826DA.doc

DA

Kommissionen følger også nøje udviklingen af industridrevne initiativer som f.eks. Hotelstars 
Union1 og systemet for den europæiske hotel- og restaurationsbrance, som blev indført af 
HOTREC2.

Kommissionen erkender vigtigheden af de eksisterende klassifikationssystemer for 
europæiske hoteller og bedrifter, der tilbyder bondegårdsferier - systemer, der fremmer 
sammenlignelighed, klarhed og gennemsigtighed - og den er interesseret i udviklingen og 
gennemførelsen af de forskellige medlemsstaters tiltag på området hotelklassifikation og 
kvalitetsvurdering af turistydelser.

Kommissionen har desuden planer om overvågning af den europæiske forbrugertilfredshed 
med forskellige turistydelser via Kommissionens årlige "resultattavle for 
forbrugermarkederne". Den søger også at styrke EU's deltagelse i forskellige internationale 
organer som et middel til at hjælpe industrien med bedre at evaluere og foregribe den 
internationale udvikling og efterspørgsel.
Konklusioner

Det er vigtigt at understrege, at andragerens anmodning om harmonisering af klassifikationer 
for hoteller og bedrifter, der tilbyder bondegårdsferie, falder uden for Kommissionens 
virksomhedsområde, idet der er tale om et nationalt og/eller regionalt anliggende. Det er 
derfor op til de nationale og regionale administrationer at udforme og forvalte deres 
klassifikationssystemer. Kommissionen følger imidlertid de nationale/regionale myndigheders 
arbejde nøje og støtter det og tager kontakt til de forvaltningsorganer, der er knyttet til 
hotelklassifikationssystemerne. Desuden samarbejder Kommissionen jævnligt med de 
europæiske standardiseringsorganer, som f.eks. CEN, og de relevante interesserede parter,
som f.eks. ANEC, for at sikre, at standardiseringsarbejdet på europæisk plan tilgodeser 
turismeindustriens og turisternes behov.

Inden for disse rammer lancerede Kommissionen den 30. juni 2010 en ny meddelelse, "En ny 
turismepolitik for Europa - verdens førende rejsemål", som navnlig fremhæver behovet for at 
forenkle etableringen af et "EU-mærker for kvalitetsturisme" med henblik på at forbedre 
gennemsigtighed og sammenlignelighed i forbindelse med kvaliteten af de europæiske 
turistydelser. En anerkendelse i EU som helhed af ydelsernes kvalitet vil desuden bidrage til 
at gøre valget af turistydelser lettere og indirekte øge forbrugernes tillid. En første workshop 
med de interesserede parter fandt sted den 3. marts 2011.

Hvis andrageren ønsker yderligere oplysninger om hotelklassifikation, opfordres han til også 
at konsultere svaret på parlamentarisk forespørgsel P-6046/10 og E-8628/103 af Marc 
Tarabella."

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


