
CM\866826MT.doc PE464.882v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

6.5.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1389/2010, imressqa minn Karin Griessmair, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar l-armonizzazzjoni tal-istandards tal-kwalità u l-evalwazzjoni tal-impriżi li 
joffru btajjel fi rziezet

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li kull Stat Membru tal-UE juża l-istandards tiegħu stess tal-kwalità u l-
evalwazzjoni fir-rigward tal-btajjel fi rziezet, filwaqt li pajjiżi u reġjuni individwali ħafna 
drabi jużaw is-simboli tagħhom stess biex jindikaw tali standards. Sabiex jiġu offruti 
affidabilità, trasparenza u komparabilità akbar, il-petizzjonant jitlob ċertifikazzjoni Ewropea 
uniformi tal-impriżi li joffru btajjel fi rziezet u simboli uniformi biex jindikaw l-istandards tal-
kwalità, li jagħtu attenzjoni partikolari lill-infrastruttura, id-daqs u l-istandards tal-kmamar 
tas-sodda u tal-faċilitajiet fil-kmamar tal-ospiti, minbarra s-servizzi offruti. Il-petizzjonant 
jirrakkomanda li titfassal lista tal-UE tal-kriterji tal-kwalità għall-klassifikazzjoni tal-btajjel fi 
rziezet mill-Istati Membri.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

B’konformità mad-dispożizzjonijiet tat-TFUE dwar it-turiżmu, l-UE għandha s-setgħat li 
tappoġġja, tikkoordina u tikkumplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri, filwaqt li teskludi l-
armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali.
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Il-Kummissjoni ssegwi wkoll bir-reqqa l-evoluzzjoni ta’ inizjattivi stimulati mill-industrija, 
bħall-Hotelstars Union1 u l-iskema tal-Kwalità tal-Ospitalità Ewropea mnedija minn 
HOTREC2.

Il-Kummissjoni tagħraf l-importanza ta’ sistemi eżistenti ta’ klassifikazzjoni ta’ vaganzi fi 
rziezet jew lukandi Ewropej li jippromwovu l-komparabilità, iċ-ċarezza u t-trasparenza, u hija 
interessata fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-approċċi diversi tal-Istati Membri fil-qasam 
tal-klassifikazzjoni tal-lukandi jew tal-istima tal-kwalità tas-servizzi tat-turiżmu.

Il-Kummissjoni tipprevedi wkoll il-monitoraġġ tas-sodisfazzjon tal-konsumatur Ewropew fir-
rigward ta’ diversi servizzi tat-turiżmu permezz tat-“Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Swieq tal-
Konsumatur” annwali tal-Kummissjoni. Hija tfittex ukoll li ssaħħaħ il-parteċipazzjoni tal-
Unjoni Ewropea f’diversi entitajiet internazzjonali, bħala mezz ta’ għajnuna għall-industrija 
biex jiġu evalwati u antiċipati aħjar l-iżviluppi internazzjonali u t-talbiet.

Konklużjoni
Huwa importanti li jiġi enfasizzat li t-talba tal-petizzjonant għall-armonizzazzjoni tal-
klassifikazzjonijiet tal-lukandi, inklużi akkomodazzjonijiet fi rziezet, tmur lil hinn mill-
mandat tal-Kummissjoni, peress li hija kwistjoni ta’ kompetenza nazzjonali u/jew reġjonali.
Għaldaqstant, l-amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali għandhom ifasslu u jimmaniġġjaw 
is-sistemi ta’ klassifikazzjoni tagħhom. Madankollu, il-Kummissjoni tosserva mill-qrib u 
tinkoraġġixxi x-xogħol tal-awtoritajiet nazzjonali/reġjonali u taħdem mill-qrib mal-
organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-iskemi tal-klassifikazzjoni tal-lukandi. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni qed tikkopera regolarment mal-entitajiet ta’ standardizzazzjoni 
Ewropej, bħas-CEN, u l-partijiet interessati rilevanti, bħall-ANEC, biex tiżgura li x-xogħol ta’ 
standardizzazzjoni fil-livell Ewropew jissodisfa l-ħtiġijiet tal-industrija tat-turiżmu u tat-turisti 
stess.

F’dan il-qafas, fit-30 ta’ Ġunju 2010, il-Kummissjoni nediet Komunikazzjoni ġdida – L-
Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja – qafas politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew 
– li enfasizzat b’mod speċifiku l-ħtieġa li jiġi faċilitat l-istabbiliment ta’ marka Ewropea 
“Turiżmu ta’ Kwalità”, sabiex jittejbu t-trasparenza u l-komparabilità fir-rigward tal-kwalità 
tas-servizzi Ewropej tat-turiżmu. Rikonoxximent fl-UE kollha tal-kwalità tas-servizz 
jikkontribwixxi wkoll għall-faċilitazzjoni tal-għażla tas-servizzi tat-turiżmu u, indirettament, 
iżid il-fiduċja tal-konsumatur. L-ewwel workshop bil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
seħħ fit-3 ta’ Marzu 2011.

Għal aktar informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-lukandi, il-petizzjonant jiġi mistieden 
biex jikkonsulta wkoll it-tweġibiet għall-mistoqsijiet Parlamentari P-6046/10 u E-8628/10 
mis-Sur Tarabella3.

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

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


