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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que o aprovisionamento energético constitui um elemento de capital 
importância para uma participação bem sucedida dos cidadãos na vida social e 
económica;

2. Recorda que, embora já estejam protegidos pela legislação comunitária em vigor, os 
direitos dos consumidores muitas vezes não são respeitados; sublinha que o melhor meio 
de reforçar as medidas de protecção dos consumidores consiste numa aplicação mais 
eficaz da legislação;

3. Salienta que a adopção do conjunto de medidas relativas aos mercados da electricidade e 
do gás natural, que é objecto de debate actualmente no Parlamento, permitiria um maior 
reforço do quadro jurídico relativo à protecção dos consumidores no sector da energia;

4. Entende que, para o futuro, a protecção dos consumidores no sector da energia deve 
continuar a assentar numa acção conjunta da União Europeia e dos Estados-Membros; 
que as práticas individuais de protecção dos consumidores no mercado da energia podem 
ter efeitos diferentes em cada Estado-Membro; que, por conseguinte, é essencial que haja 
uma aplicação coerente do princípio de subsidiariedade;

5. Apoia a opção adoptada pela Comissão de não apresentar a Carta como um novo acto 
jurídico, mas como um meio de ajudar as cidadãs e os cidadãos a se informarem melhor e 
com mais facilidade sobre os seus direitos; faz notar, nesse contexto, que os debates 
tendo em vista a divulgação de informações no âmbito da Carta sobre eventuais actos 
jurídicos ainda não promulgados poderia repercutir de forma negativa na visibilidade e 
aplicabilidade dos direitos, obstando assim a prossecução dos objectivos estabelecidos;

6. Lembra que o mercado europeu da energia continua a caracterizar-se por um grande 
número de monopólios, o que reduz a liberdade de escolha e a possibilidade de mudar, 
rápida e gratuitamente, de fornecedor, agrava o problema da falta de informações e, por 
conseguinte, aumenta a vulnerabilidade dos consumidores; entende que é importante, por 
conseguinte, assegurar a realização de esforços no sentido de criar um mercado único da 
energia que seja competitivo e de proteger, em particular, os consumidores vulneráveis;

7. Salienta que, em conformidade com os princípios relativos à inserção social, à igualdade 
de oportunidades para todos e ao acesso equitativo à informação na era digital, é 
fundamental que todos os cidadãos da União tenham acesso a uma energia abordável;

8. Convida os Estados-Membros e as entidades reguladoras nacionais a aplicarem uma 
indicação de preços transparente e a assegurarem a elaboração de facturas energéticas 
transparentes, que permitam uma correcta comparação de preços;
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9. Chama a atenção para o facto de os consumidores, sobretudo os consumidores privados e 
as pequenas e médias empresas, disporem de oportunidades e instrumentos limitados para 
terem os seus interesses representados de forma eficaz;

10. Considera que tendo em conta o aumento dos preços da energia, é necessário assegurar o 
aprovisionamento das pessoas com rendimentos modestos, bem como das que vivem em 
regiões afastadas, pelo facto de os mercados de energia serem reduzidos e não 
competitivos; julga importante que os Estados-Membros adoptem, o mais rapidamente 
possível, medidas para definir exactamente esses grupos de consumidores e promovam e
apoiem certas medidas, como, por exemplo, a fixação de “tarifas sociais” destinadas a 
assegurar-lhes a continuidade de acesso aos serviços de electricidade e de gás natural; 
exorta os Estados-Membros a conferirem prioridade ao investimento em medidas 
abrangentes de eficiência energética destinadas aos agregados familiares com baixos 
rendimentos, a fim de enfrentar, deste modo, de uma forma estratégica o problema da 
carência de combustível e, simultaneamente, o objectivo de eficiência energética de 20% 
aprovado no Conselho Europeu de Primavera de 2007;

11. Observa que é necessário que os Estados-Membros continuem a enfrentar o problema da 
escassez energética, uma vez que um aprovisionamento energético adequado constitui um 
dos principais elementos que permitem aos cidadãos uma plena participação na vida 
económica e social;

12. Sublinha que, atendendo ao aumento dos preços da energia, os Estados-Membros 
deveriam definir parâmetros nacionais de escassez energética e adoptar medidas tendo em 
vista a eliminação dessa escassez, tendo em conta o aumento dos preços da energia, os 
níveis de rendimentos das famílias e a eficiência energética;

13. Exprime desde já a sua convicção de que as entidades reguladoras nacionais deveriam 
desempenhar um papel central na protecção dos consumidores; pensa, por conseguinte, 
que as propostas no sentido de reforçar os poderes e a independência das entidades 
reguladoras devem ser apoiadas, incluindo o direito de impor sanções aos fornecedores 
que não respeitam as normas comunitárias na matéria.

14. Sublinha que os Estados-Membros devem dar maior atenção ao problema da escassez 
energética e que é necessário verificar em que medida tais riscos de escassez são tomados 
em consideração pelos sistemas fiscais e de previdência social nacionais;

15. Faz notar que os consumidores são agentes determinantes num mercado competitivo; 
manifesta a sua convicção de que um acesso mais fácil às informações constitui um dos 
instrumentos mais importantes no domínio da protecção dos consumidores; 
especialmente no que toca à comparabilidade dos preços e às condições de mudança de 
fornecedor; considera que deve haver transparência e previsibilidade ainda maiores das 
tarifas e preços publicados, por meio de métodos de cálculo compreensíveis e facilmente 
acessíveis; salienta que, para aumentar as contribuições individuais tendo em vista a 
realização dos objectivos da estratégia energética da UE no que respeita às emissões de 
CO2, os consumidores deveriam ser informados a respeito da composição dos 
combustíveis que produzem a energia por eles consumida;
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16. Observa que é necessário aplicar efectivamente o n.º 6 do artigo 3.º da Directiva 
2003/54/CE, nos termos do qual os Estados-Membros asseguram que os consumidores 
recebam informações fiáveis a respeito das fontes de energia utilizadas pelo fornecedor 
de electricidade e o impacto que a produção de electricidade a partir da fonte de energia 
em questão pode ter no ambiente.

17. Exorta os Estados-Membros a promoverem "contadores inteligentes", capazes de 
fornecer aos consumidores uma ideia clara do seu efectivo consumo de energia, 
contribuindo, deste modo, para uma maior eficiência energética; recorda os requisitos 
previstos no artigo 13.º da Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 5 de Abril de 2006, relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços 
energéticos1; lança um apelo urgente à Comissão e aos Estados-Membros para que 
assegurem a aplicação e o cumprimento dos requisitos relativos à contagem e à 
facturação, no interesse da informação dos consumidores e da eficiência energética;

18. Realça a necessidade de desenvolver facturas normalizadas que possam ser utilizadas por 
todos os fornecedores, a fim de aumentar a transparência e a comparabilidade das 
informações, bem como a necessidade de mencionar os direitos dos consumidores nos 
sítios Web das empresas fornecedoras de electricidade e de gás e nos das entidades 
reguladoras nacionais independentes;

19. Salienta que é necessário que a Comissão desenvolva critérios de qualidade em 
cooperação com as entidades reguladoras nacionais, a aplicar aos serviços de apoio aos 
consumidores, incluindo os centros de atendimento telefónico;

20. Acentua a necessidade de exigir aos fornecedores que informem os consumidores a 
respeito da promulgação da Carta proposta;

                                               
1 JO L 114, de 27.4.2006, p. 64.
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