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falusi turizmussal foglalkozó vállalkozások minőségi és besorolási normáinak 
harmonizálásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy az uniós tagállamok saját minőségi és besorolási normákat 
használnak a falusi turizmus területén. Az egyes országok és régiók gyakran más-más 
szimbólumokat használnak a színvonal és a minőség jelzésére. A petíció benyújtója azt 
javasolja, hogy a vendégek nagyobb biztonsága, az átláthatóság és az összehasonlíthatóság 
növelése érdekében a falusi turizmussal foglalkozó vállalkozások körében vezessenek be 
egységes európai tanúsítványokat és szimbólumokat. Ezzel kapcsolatban a meglévő 
infrastruktúrát, a vendégszobák és egyéb lakóterek nagyságát és felszereltségét, illetve az 
igénybe vehető szolgáltatások minőségi feltételeit kell szem előtt tartani. A petíció benyújtója 
azt javasolja, hogy az EU állítson fel egy minőségi kritériumokat tartalmazó listát, amely 
alapján a tagállamok be tudják sorolni az üdültetéssel foglalkozó vállalkozásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A Bizottság észrevételei 
Az EUMSZ idegenforgalmi rendelkezéseivel összhangban az EU-nak hatáskörében áll 
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támogatni, koordinálni és kiegészíteni a tagállami fellépéseket, kivéve a nemzeti törvények és 
rendeletek harmonizációját. 

A Bizottság egyúttal szoros figyelemmel kíséri az olyan iparági kezdeményezések alakulását, 
mint például a HOTREC által indított „Hotelstars Union” 1 kezdeményezés és a „European 
Hospitality Quality” 2 minőségbiztosítási rendszer.

A Bizottság elismeri a szállodákkal és a falusi turizmussal kapcsolatos, meglévő európai 
besorolási rendszerek jelentőségét, amelyek előmozdítják az összehasonlíthatóságot, az 
egyértelműséget és az átláthatóságot, továbbá érdekelt a szállodák besorolásával, illetve az 
idegenforgalmi szolgáltatások minőségi értékelésével kapcsolatos különböző tagállami 
megközelítések javításában és végrehajtásában. 

A közlemény továbbá előirányozza az európai fogyasztók különböző idegenforgalmi 
szolgáltatásokkal való elégedettségének nyomon követését is, a Bizottság által évente 
közzétett, fogyasztói piacok eredménytábláján keresztül. Egyúttal erősíteni kívánja az Európai 
Unió különböző nemzetközi szervezetekben való részvételét, segítséget nyújtva az iparágnak 
a nemzetközi fejlemények és igények jobb értékelésében és előrejelzésében.

Következtetés
Fontos hangsúlyozni, hogy a petíció benyújtójának arra irányuló kérése, hogy harmonizálják a 
szállodákra – köztük a falusi szálláshelyekre – vonatkozó besorolási rendszereket, túlmutat a 
Bizottság hatáskörén, mivel ez a kérdés nemzeti és/vagy regionális hatáskörbe tartozik. Ezért 
a nemzeti és regionális közigazgatási szervek feladata meghatározni és irányítani saját 
besorolási rendszerüket. Mindazonáltal a Bizottság szoros figyelemmel kíséri és támogatja a 
nemzeti/regionális hatóságok munkáját, és kapcsolatot ápol a szállodai besorolási 
rendszereket irányító szervezetekkel. Ezenfelül a Bizottság rendszeres együttműködést folytat 
az európai szabványügyi szervekkel (így például a CEN-nel) és az érintett érdekelt felekkel 
(mint például az ANEC-kel) annak biztosítása érdekében, hogy az európai szintű 
szabványosítási tevékenység összhangban álljon az idegenforgalmi iparág és maguk a turisták 
igényeivel is.

Ennek keretében a Bizottság 2010. június 30-án új közleményt adott ki „Európa, a világ első 
számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új politikai kerete” címmel, amely 
kifejezetten kiemeli annak szükségességét, hogy előmozdítsák az „európai minőségi 
turizmus” márka létrehozását annak érdekében, hogy az európai idegenforgalmi 
szolgáltatások minősége tekintetében javítsák az átláthatóságot és az összehasonlíthatóságot.
A szolgáltatás minőségének uniós szintű elismerése hozzájárulna az idegenforgalmi 
szolgáltatások közötti választások megkönnyítéséhez is, és így közvetve javítaná a fogyasztók 
bizalmát. Az érdekelt felek részvételével az első műhelytalálkozóra 2011. március 3-án kerül 
sor.

A petíció benyújtóját arra kérik, hogy a szállodai besorolással kapcsolatos további 
információkért olvassa el a Tarabella úr által feltett P-6046/10 és E-8628/10 sz. parlamenti 

                                               
1 www.hotelstars.eu
2 www.hotrec.org/pages/policy_areas/quality
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kérdésre adott válaszokat1.

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


