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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1389/2010, którą złożyła Karin Griessmair (Włochy), w sprawie 
harmonizacji jakości i standardów oceny dla przedsiębiorstw oferujących 
wakacje w gospodarstwie rolnym

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wskazuje, że każde państwo członkowskie UE stosuje swoje własne 
standardy jakości i oceny w odniesieniu do wakacji w gospodarstwie rolnym, podczas gdy 
poszczególne państwa i regiony często stosują własne symbole dla oznaczenia tego typu 
standardów. Aby zaoferować większą wiarygodność, przejrzystość i porównywalność, 
składająca petycję domaga się jednolitego europejskiego systemu certyfikacji przedsiębiorstw 
oferujących wakacje w gospodarstwie rolnym oraz jednolitych standardów jakości 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na infrastrukturę, wielkość i standardy zakwaterowania 
noclegowego oraz udogodnienia w pokojach gościnnych oprócz oferowanych usług. 
Proponuje ona ponadto, aby europejską listę kryteriów jakości, która ma być zastosowana 
przy klasyfikacji wakacji w gospodarstwie rolnym, sporządziły państwa członkowskie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Uwagi Komisji 
Zgodnie z postanowieniami TFUE dotyczącymi turystyki UE ma kompetencje do wspierania, 
koordynowania lub uzupełniania działań państw członkowskich, z wyłączeniem harmonizacji 
przepisów ustawowych i wykonawczych. 
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Komisja uważnie śledzi rozwój inspirowanych przez ten przemysł inicjatyw, takich jak 
Hotelstars Union1i system European Hospitality Quality utworzony przez HOTREC2.

Komisja uznaje znaczenie istniejących europejskich systemów klasyfikacji pobytów 
wakacyjnych w hotelach i gospodarstwach rolnych, które promują porównywalność, jasność i 
przejrzystość, jest też zainteresowana rozwijaniem i wdrażaniem podejść różnych państw 
członkowskich w obszarze klasyfikacji hoteli czy oceny jakości usług turystycznych. 

Komisja przewiduje też monitorowanie zadowolenia konsumentów europejskich z różnych 
usług turystycznych w oparciu o swoją coroczną „tablicę wyników dla rynków 
konsumenckich”. Stara się również zwiększyć udział Unii Europejskiej w różnych organach 
międzynarodowych, tak aby wspierać ten przemysł w kontekście lepszej oceny i wychodzenia 
naprzeciw międzynarodowym zmianom i popytowi.

Wniosek
Należy podkreślić, że wniosek składającego petycję dotyczący harmonizacji klasyfikacji 
hoteli, w tym zakwaterowania w gospodarstwach rolnych, wykracza poza zakres kompetencji 
Komisji i leży w gestii władz krajowych lub regionalnych. A zatem to do krajowych i 
regionalnych organów administracyjnych należy projektowanie systemów klasyfikacji i 
zarządzanie nimi. Niemniej jednak Komisja ściśle obserwuje i wspiera pracę władz 
krajowych/regionalnych oraz powiązania z organizacjami zarządzającymi systemami 
klasyfikacji hotelowej. Ponadto Komisja regularnie współpracuje z europejskimi organami 
normalizacyjnymi, takimi jak CEN, oraz z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami, 
takimi jak ANEC, aby zapewnić zgodność prac normalizacyjnych na szczeblu europejskim z 
potrzebami przemysłu turystycznego i samych turystów.

W związku z tym Komisja przedstawiła w dniu 30 czerwca 2010 r. nowy komunikat, „Europa 
– najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, w którym wskazuje się konkretnie na potrzebę 
łatwiejszego tworzenia europejskiego oznakowania „Turystyka wysokiej jakości”, tak aby 
zwiększyć przejrzystość i porównywalność jakości europejskich usług turystycznych.
Ogólnounijne uznawanie jakości usługi również ułatwiałoby wybór usług turystycznych, a 
pośrednio zwiększyłoby zaufanie konsumentów. Pierwszy warsztat z udziałem 
zainteresowanych stron odbył się w dniu 3 marca 2011 r.

Wzywa się też składającego petycję, by w celu uzyskania dalszych informacji na temat 
klasyfikacji hoteli zapoznał się z odpowiedziami na pytania parlamentarne P-6046/10 i E-
8628/10 skierowane przez Marca Tarabellę3.

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

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


