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Temats: Lūgumraksts Nr. 1389/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā 
Karin Griessmair, par kvalitātes un novērtēšanas standartiem uzņēmumiem, kas 
piedāvā brīvdienu pavadīšanu lauku mājās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka ES dalībvalstis izmanto katra savus kvalitātes un 
novērtēšanas standartus attiecībā uz brīvdienu mājām, kamēr dažas valstis un reģioni bieži 
izmanto savus simbolus šādu standartu noteikšanai. Lielākas uzticamības, pārredzamības un 
salīdzināmības nolūkā lūgumraksta iesniedzēja aicina ieviest vienotu Eiropas sertifikāciju 
uzņēmumiem, kas piedāvā brīvdienu pavadīšanu lauku mājās, un vienotus simbolus kvalitātes 
standartu noteikšanai, papildus piedāvātajiem pakalpojumiem pievēršot īpašu uzmanību 
infrastruktūrai, guļamistabu un viesistabu izmēriem un iekārtojuma standartiem. Lūgumraksta 
iesniedzēja iesaka izstrādāt ES kvalitātes kritēriju sarakstu, kas jāņem vērā dalībvalstīm, 
klasificējot brīvdienu mājas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Komisijas novērojumi

Saskaņā ar LESD noteikumiem tūrisma jomā ES ir tiesības atbalstīt, koordinēt vai papildināt 
dalībvalstu darbības, neietverot dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu.
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Komisija arī uzmanīgi seko nozares ierosinātu iniciatīvu, piemēram, apvienības Hotelstars1
un HOTREC2 sāktajai Eiropas Viesmīlības kvalitātes sistēmas, attīstībai.

Komisija atzīst pašreizējās Eiropas viesnīcu un lauku tūrisma klasifikācijas sistēmas nozīmi, 
kas veicina salīdzināmību, skaidrību un pārredzamību, un ir ieinteresēta attīstīt un ieviest 
dalībvalstu dažādās pieejas viesnīcu klasifikācijas vai tūrisma pakalpojumu kvalitātes 
novērtēšanas jomā.

Paziņojumā paredzēts arī izmantot „Patēriņa tirgus rezultātu tablo”, lai uzraudzītu Eiropas 
patērētāju apmierinātību ar dažādiem tūrisma pakalpojumiem. Lai atbalstītu nozari, labāk 
izvērtējot un paredzot starptautiskās attīstības tendences un pieprasījumu, Komisija mēģina 
nostiprināt Eiropas Savienības līdzdalību dažādās starptautiskās organizācijās.

Secinājums
Ir svarīgi uzsvērt, ka lūgumraksta iesniedzēja prasība saskaņot viesnīcu, tostarp lauku viesu 
namu, klasifikācijas sistēmas pārsniedz Komisijas pilnvaras, jo šis jautājums ir valstu un/vai 
reģionu kompetences jomā. Tādēļ valstu un reģionu pārvaldes iestādēm jāizstrādā un 
jāpārvalda savas klasifikācijas sistēmas. Tomēr Komisija rūpīgi uzrauga un atbalsta 
valstu/reģionu iestāžu darbu un sadarbojas ar viesnīcu klasifikācijas sistēmu izstrādes jomas 
pārvaldošajām organizācijām. Komisija arī regulāri sadarbojas ar Eiropas standartizācijas 
iestādēm, piemēram, CEN, un attiecīgajām ieinteresētājām pusēm, piemēram, ANEC, lai 
Eiropas līmeņa standartus izstrādātu atbilstīgi tūrisma nozares un tūristu vajadzībām.

Šajā saistībā Komisija 2010. gada 30. jūnijā izdeva jaunu paziņojumu „Eiropa, tūristu 
apmeklētākā vieta pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes”, kur 
īpaši uzsvērta vajadzība atvieglināt Eiropas kvalitātes tūrisma standarta izveidošanu, lai 
uzlabotu Eiropas tūrisma pakalpojumu kvalitātes pārredzamību un salīdzināmību. ES mērogā 
atzīta pakalpojuma kvalitāte varētu arī palīdzēt atvieglināt tūrisma pakalpojumu izvēli un 
netieši veicināt patērētāju uzticību. Pirmais seminārs, kur piedalījās ieinteresētās puses, notika 
2011. gada 3. martā.

Lai gūtu papildinformāciju par viesnīcu klasifikāciju, lūgumraksta iesniedzējs var iepazīties 
arī ar atbildēm uz Marc Tarabella iesniegtajiem parlamentārajiem jautājumiem P-6046/10 un 
E-8628/103.

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

3 Skatīt: http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


