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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1389/2010 , της Karin Griessmair, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εναρμόνιση των προτύπων ποιότητας και αξιολόγησης των επιχειρήσεων που 
παρέχουν διακοπές αγροτουρισμού

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν δικά τους πρότυπα 
ποιότητας και αξιολόγησης των διακοπών αγροτουρισμού. Επίσης, συχνά οι χώρες και οι 
περιφέρειες χρησιμοποιούν δικά τους σύμβολα, προκειμένου να καθορίσουν το επίπεδο της 
ποιότητας. Προκειμένου να παρέχεται στους επισκέπτες μεγαλύτερη αξιοπιστία, διαφάνεια 
και δυνατότητα συγκρίσεων, η αναφέρουσα ζητεί μια ομοιόμορφη ευρωπαϊκή πιστοποίηση 
και ομοιόμορφα σύμβολα για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν διακοπές αγροτουρισμού. Εν 
προκειμένω, πρέπει να ληφθούν κυρίως υπόψη ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά τις υποδομές, 
την έκταση, τον εξοπλισμό των δωματίων και των χώρων παραμονής, καθώς και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αναφέρουσα προτείνει να καταρτίσει η ΕΕ κατάλογο ποιοτικών 
κριτηρίων με βάση τον οποίον τα κράτη μέλη θα μπορούν να κατηγοριοποιούν τις 
επιχειρήσεις που προσφέρουν διακοπές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τον τουρισμό, η ΕΕ έχει αρμοδιότητες να 
υποστηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, 
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αποκλειόμενης οποιασδήποτε εναρμόνισης των εθνικών νόμων και κανονισμών. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης προσεκτικά την εξέλιξη των πρωτοβουλιών του κλάδου 
όπως π.χ. η Hotelstars Union1 και το πρόγραμμα για την ποιότητα της ευρωπαϊκής φιλοξενίας 
που δρομολόγησε η HOTREC2.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των υφιστάμενων ευρωπαϊκών συστημάτων 
κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων και των διακοπών αγροτουρισμού τα οποία προωθούν τη 
συγκρισιμότητα, τη σαφήνεια και τη διαφάνεια και ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή των διαφόρων προσεγγίσεων των κρατών μελών στον τομέα της κατηγοριοποίησης 
των ξενοδοχείων ή της αξιολόγησης της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης την παρακολούθηση της ικανοποίησης του ευρωπαίου 
καταναλωτή με διάφορες τουριστικές υπηρεσίες μέσω του ετήσιου «πίνακα αποτελεσμάτων 
για τους καταναλωτές» της Επιτροπής. Επιδιώκει επίσης την ενίσχυση της συμμετοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς βοηθώντας με τον τρόπο αυτόν τον 
κλάδο ως προς τη βελτίωση της αξιολόγησης και την πρόβλεψη των διεθνών εξελίξεων και 
της ζήτησης.

Συμπέρασμα
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το αίτημα της αναφέρουσας για εναρμόνιση των 
κατηγοριοποιήσεων των ξενοδοχείων, περιλαμβανομένης της φιλοξενίας σε αγροκτήματα, 
υπερβαίνει τη δικαιοδοσία της Επιτροπής, καθώς υπάγεται στην εθνική ή/και περιφερειακή 
αρμοδιότητα. Εναπόκειται επομένως στις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να σχεδιάζουν 
και να διαχειρίζονται τα συστήματα κατηγοριοποίησης. Ωστόσο, η Επιτροπή παρακολουθεί 
επισταμένως και ενθαρρύνει το έργο των εθνικών/περιφερειακών αρχών και συνεργάζεται με 
τις οργανώσεις που διαχειρίζονται τα συστήματα κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων. 
Επίσης, η Επιτροπή συνεργάζεται τακτικά με τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης, όπως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), καθώς και με τους οικείους ενδιαφερόμενους 
φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Συντονισμό της Εκπροσώπησης των 
Καταναλωτών στην Τυποποίηση (ANEC), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προσπάθειες 
τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τουριστικού κλάδου 
και των ίδιων των τουριστών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε στις 30 Ιουνίου 2010 μια νέα ανακοίνωση –Η 
Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον 
ευρωπαϊκό τουρισμό– η οποία υπογραμμίζει ειδικότερα ότι πρέπει να διευκολυνθεί η 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος «Τουρισμός ποιότητας» προκειμένου να βελτιωθεί η 
διαφάνεια και η συγκρισιμότητα σε σχέση με την ποιότητα των ευρωπαϊκών τουριστικών 
υπηρεσιών. Μια αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της ποιότητας της υπηρεσίας θα 
συνέβαλλε επίσης στη διευκόλυνση της επιλογής των τουριστικών υπηρεσιών και θα αύξανε, 
έμμεσα, και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ένα πρώτο εργαστήρι με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων, η 
                                               
1 www.hotelstars.eu
2 www.hotrec.org/pages/policy_areas/quality
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αναφέρουσα καλείται επίσης να συμβουλευτεί τις απαντήσεις στις κοινοβουλευτικές 
ερωτήσεις P-6046/10 και E-8628/10 του κ. Tarabella1.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


