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Tema: Peticija Nr. 1389/2010 dėl kaimo turizmo verslo kokybės reikalavimų ir vertinimo 
kriterijų suvienodinimo, kurią pateikė Italijos pilietė Karin Griessmair

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja pažymi, kad kiekviena ES valstybė narė kaimo turizmo verslui taiko savus 
kokybės reikalavimus ir vertinimo kriterijus. Be to, šalys ir regionai dažnai naudoja savo 
simbolius kokybės lygiui žymėti. Siekdama užtikrinti svečių saugumą ir kaimo turizmo 
veiklos skaidrumą ir palengvinti teikiamų paslaugų kokybės lyginimą, peticijos pateikėja 
prašo sukurti bendrą Europos kaimo turizmo verslo sertifikavimo ir žymėjimo sistemą. 
Daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama infrastruktūros, aplinkos, svečių kambarių ir 
gyvenamųjų erdvių įrengimo bei siūlomų paslaugų kokybės vertinimo kriterijams. Peticijos 
pateikėja siūlo ES parengti kokybės vertinimo kriterijų katalogą, pagal kurį valstybės narės 
galėtų klasifikuoti kaimo turizmo paslaugas siūlančius ūkius.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisijos pastabos 
Pagal SESV nuostatas dėl turizmo ES turi įgaliojimus remti, koordinuoti ir papildyti valstybių 
narių veiksmus, išskyrus įgaliojimus suvienodinti nacionalinius teisės aktus bei 
reglamentavimą. 

Komisija taip pat dėmesingai stebi pramonės sektoriaus plėtojamų iniciatyvų, kaip antai 
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„Hotelstars Union“1 ir HOTREC2 pradėta Europos viešbučių kokybės (angl. European 
Hospitality Quality) programa, raidą.

Komisija pripažįsta esamų Europos viešbučių ir kaimo sodybų klasifikavimo sistemų, 
kuriomis skatinamas palyginamumas, aiškumas ir skaidrumas, svarbą, ir domisi skirtingų 
valstybių narių požiūriu į viešbučių klasifikavimą ar turizmo paslaugų kokybės vertinimą. 

Komunikatu taip pat numatoma stebėti Europos vartotojų pasitenkinimą įvairiomis turizmo 
paslaugomis, pasitelkiant Komisijos metinę „ES vartotojų rinkų rezultatų suvestinę“. Jame 
taip siekiama sustiprinti Europos Sąjungos dalyvavimą įvairiose tarptautinėse organizacijoje, 
tai yra vienas iš būdų padėti šioms pramonės šakos atstovams geriau įvertinti ir numatyti raidą 
ir paklausą tarptautiniu mastu.

Išvada
Svarbu pažymėti, kad peticijos pateikėjos prašymas suvienodinti viešbučių, tarp jų kaimo 
sodybų, klasifikavimą nepriskirtinas Komisijos kompetencijai, nes ši sritis priklauso 
nacionalinei ir (arba) regionų kompetencijai. Todėl pareiga kurti ir valdyti savo klasifikavimo 
sistemas tenka nacionalinėms ir regionų valdžios institucijoms. Vis dėlto Komisija įdėmiai 
stebi ir skatina nacionalinių ir (arba) regionų valdžios institucijų veiklą ir palaiko ryšį su 
organizacijomis, valdančiomis viešbučių klasifikavimo sistemas. Be to, Komisija reguliariai 
bendradarbiauja su Europos standartizacijos tarnybomis, tokiomis kaip CEN, ir su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, antai ANEC, siekdama užtikrinti, kad Europos 
lygmeniu standartizavimo veikla atitiktų turizmo pramonės ir pačių turistų poreikius.

Atsižvelgdama į tai, Komisija 2010 m. birželio 30 d. paskelbė naują komunikatą „Turistų 
lankomiausias žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“, kuriame ypač pabrėžiamas 
poreikis sudaryti sąlygas sukurti Europos kokybiško turizmo ženklą, siekiant didesnio 
Europos turizmo paslaugų skaidrumo ir palyginamumo kokybės požiūriu. Paslaugų kokybės 
pripažinimas ES mastu taip pat padėtų lengviau pasirinkti turizmo paslaugas ir netiesiogiai 
padidintų vartotojų pasitikėjimą. Pirmasis pasitarimas su suinteresuotaisiais subjektais įvyko 
2011 m. kovo 3 d.

Jei peticijos pateikėja norėtų gauti daugiau informacijos viešbučių klasifikavimo klausimais, 
jai siūloma pasiskaityti atsakymus į Europos Parlamento nario M. Tarabellos pateiktus 
klausimus Nr. P-6046/10 ir E-8628/103“.

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


