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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1389/2010, adresată de Karin Griessmair, de cetățenie italiană, 
privind armonizarea standardelor de calitate și evaluare pentru companiile 
de agroturism

1. Rezumatul petiției

Petiționara informează că toate statele membre ale UE folosesc propriile standarde de calitate 
și evaluare pentru agroturism. De asemenea, deseori, țările și regiunile folosesc propriile 
simboluri pentru a indica nivelul calității. Pentru a oferi mai multă siguranță, transparență și 
comparabilitate, petiționara pledează în favoarea unui sistem de certificare european uniform 
și a stabilirii unor simboluri de calitate uniforme pentru companiile de agroturism. Trebuie să 
se acorde atenție specială infrastructurii,dimensiunii și standardelor pentru dotările camerelor 
de oaspeți și ale camerelor de zi, precum și pentru serviciile oferite. Petiționara propune ca 
UE să întocmească o listă cu criteriile de calitate pe baza cărora statele membre să poată 
clasifica companiile de agroturism.

2. Admisibilitate

Declarate admisibile la 14 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Observațiile Comisiei 

În conformitate cu dispozițiile din TFUE referitoare la turism, UE are competența de a 
sprijini, coordona și completa acțiunile statelor membre, cu excepția armonizării legilor și 
reglementărilor naționale. 
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Comisia urmărește cu atenție și evoluția inițiativelor bazate pe industrie, precum asociația 
Hotelstars Union1 și sistemul european de calitate a ospitalității lansat de HOTREC2.

Comisia recunoaște importanța sistemelor existente de clasificare a hotelurilor și companiilor 
de agroturism europene care promovează comparabilitatea, claritatea și transparența și este 
preocupată de evoluția și modul de aplicare a abordărilor diferitelor state membre în ceea ce 
privește clasificarea hotelurilor sau evaluarea calității serviciilor de turism. 

Comunicarea are în vedere și monitorizarea satisfacției consumatorului european cu privire la 
diverse servicii turistice prin intermediul raportului anual al Comisiei privind Tabloul de bord 

al pieţelor de consum. Aceasta încearcă, de asemenea, să consolideze implicarea Uniunii 

Europene în diferite organisme internaționale, ca metodă de a asista industria în scopul unei 
mai bune evaluări și anticipări a evoluției și cererii internaționale.

Concluzie
Este important de subliniat că solicitarea petiționarei privind armonizarea clasificărilor 
hotelurilor, inclusiv a companiilor de agroturism, depășește competența Comisiei, fiind o 
chestiune de competență națională și/sau regională. Prin urmare, administrațiilor naționale și 
regionale le revine sarcina să își proiecteze și gestioneze sistemele de clasificare. Cu toate 
acestea, Comisia monitorizează îndeaproape și încurajează activitatea autorităților 
naționale/regionale și asigură rolul de intermediar între organizațiile de administrare din 
cadrul sistemelor de clasificare a hotelurilor. Mai mult, Comisia cooperează periodic cu 
organismele europene de standardizare, precum CEN, și părțile interesate relevante, precum 
ANEC, pentru a asigura că activitatea de standardizare de la nivel european satisface nevoile 
industriei turismului și ale turiștilor înșiși.

În acest context, Comisia a lansat la 30 iunie 2010 o nouă comunicare – Europa, destinaţia 

turistică favorită la nivel mondial – Un nou cadru politic pentru turismul european – care 
subliniază în mod specific nevoia de a facilita crearea unei mărci europene a calității turistice, 
cu scopul de a îmbunătăți transparența și comparabilitatea în ceea ce privește calitatea 
serviciilor turistice europene. O recunoaștere a calității serviciului ar contribui, de asemenea, 
la facilitarea alegerii serviciilor turistice și ar duce indirect la creșterea încrederii 
consumatorilor. Un prim atelier organizat cu părțile interesate a avut loc la 3 mai 2011.

Pentru mai multe informații privind clasificarea hotelurilor, petiționara este invitată să 
consulte și răspunsurile la întrebările parlamentare P-6046/10 și E-8628/10 adresate de 
dl Tarabella3.

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