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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Comunicação da Comissão para uma Carta Europeia dos Direitos dos 
Consumidores de Energia 
(2008/2006(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão de uma Directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Directiva 2003/54/Comissão Europeia, que estabelece regras 
comuns para o mercado interno da electricidade, e revoga a Directiva 96/92/CE
(COM(2007)0528),

– Tendo em conta a proposta da Comissão de uma Directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Directiva 2003/55/CE, que estabelece regras comuns para o 
mercado interno de gás natural (COM(2007)0529),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 15 de Fevereiro de 2007, constantes do 
documento do Conselho 6271/07,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma Política Energética para a 
Europa" (COM(2007)0001),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Inquérito nos termos do artigo 
17.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003 sobre os sectores europeus do gás e da 
electricidade" (COM(2006)0851),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado "Relatório 
de aplicação sobre as perspectivas para o mercado interno do gás e da electricidade"
(SEC(2006)1709), que acompanha a Comunicação da Comissão (COM(2006)0841),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre dados relativos 
à política energética da UE (SEC(2007)0012), 

– Tendo em conta a Directiva 2004/67/CE do Conselho, de 26 de Abril de 2004, relativa a 
medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento em gás natural1,

– Tendo em conta o Relatório Anual dos Reguladores Europeus da Energia para o período 
de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006, dirigido a todos os membros do 
CEER e do ERGEG, ao Parlamento Europeu, ao Conselho de Ministros e à Comissão 
Europeia e elaborado nos termos do n.º 8 do artigo 3.º da Decisão 2003/796/CE da
Comissão, de 11 de Novembro de 2003, que estabelece o Grupo Europeu de Reguladores 
da Electricidade e do Gás2,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 8-9 de Março de 

                                               
1 JO L 127, de 29.4.2004, p. 92.
2 JO L 296, de 14.11.2003, p. 34.
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2007, relativas ao aval do Conselho Europeu a um "Plano de Acção do Conselho Europeu 
(2007-2009) – Política Energética para a Europa" (7224/07), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Para uma Carta Europeia dos Direitos dos 
Consumidores de Energia" (COM(2007)0386),

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A6-0000/2008),

A. Considerando que os princípios da inclusão social e da igualdade de oportunidades para 
todos significam que é essencial que todos os cidadãos da União tenham acesso à energia 
por um preço razoável,

B. Considerando que os Estados-Membros têm de avançar na luta contra a pobreza 
energética, dado que um aprovisionamento adequado de energia constitui um dos 
elementos fundamentais para uma participação bem sucedida dos cidadãos na vida 
económica e social,

C. Considerando que a Carta Europeia dos Direitos dos Consumidores de Energia constitui 
um apelo e um estímulo dirigido aos governos, aos reguladores da energia e à indústria, 
representados por todos os parceiros sociais, para que dêem um contributo concreto para 
garantir que os interesses dos consumidores de energia são tidos em conta num mercado 
comunitário da energia que seja competitivo e responsável dos pontos de vista social e
ambiental,

D. Considerando que existe um amplo consenso de que os mecanismos do mercado, por si 
só, não podem assegurar plenamente os melhores interesses dos consumidores no sector 
energético e que, por isso, há que colocar uma forte ênfase nas obrigações de serviço 
público universal, noutras obrigações de serviço público (OSP) e nos direitos dos 
consumidores,

E. Considerando que, segundo os dados disponíveis, os Estados-Membros fizeram um uso 
limitado das obrigações de serviço público especificamente orientadas para satisfazer as 
necessidades de consumidores vulneráveis,

F. Considerando que há que colocar a tónica no papel atribuído às autoridades reguladoras 
nacionais (ARN), que devem ser independentes de quaisquer interesses públicos ou 
privados e ter competência para monitorizar os mercados energéticos, incluindo os preços 
e todos os seus componentes, bem como para intervir e, se necessário, aplicar sanções,

Natureza da Carta

1. Sublinha a necessidade absoluta de a Carta ter um carácter mais vinculativo, a fim de 
garantir e impor a observância efectiva dos direitos dos consumidores;

2. Propõe, por isso, a transposição/conversão da Carta num documento legislativo, ou, pelo 
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menos, a sua inclusão no Anexo A das directivas relativas ao mercado interno da 
electricidade e do gás natural, com as alterações introduzidas pelas propostas do "terceiro 
pacote";

3. Salienta o potencial valor acrescentado da Carta como instrumento informativo que 
colige, clarifica e consolida os direitos dos consumidores em matéria de energia, já 
inscritos na actual legislação comunitária; congratula-se, por isso, com o plano da 
Comissão de criar uma ferramenta na Internet sobre direitos dos consumidores em 
matéria de energia;

Acesso às redes e ao equipamento de transmissão e distribuição

4. Observa que os consumidores europeus de electricidade e gás têm o direito de usufruir do 
direito universal de estarem ligados a redes e de serem abastecidos de electricidade e gás 
a preços razoáveis, transparentes, não discriminatórios e claramente comparáveis, 
incluindo preços adaptados em função dos respectivos mecanismos de indexação;

5. Sublinha que há que prestar particular atenção à protecção do consumidor e tomar 
medidas de salvaguarda para garantir a continuidade do abastecimento; os 
Estados-Membros devem nomear um fornecedor de último recurso e do facto informar os 
consumidores; este mecanismo deve ser objecto de uma legislação nacional;

6. Insta os Estados-Membros a garantirem que o consumidor pode mudar facilmente de 
fornecedor, num prazo não superior a um mês e sem incorrer em despesas;

Tarifas, preços 

7. Sublinha que os preços europeus da electricidade e do gás têm de ser razoáveis, fácil e 
claramente comparáveis, transparentes e baseados no consumo efectivo de energia. É 
necessário continuar a melhorar a transparência e a previsibilidade das tarifas e preços
publicados e os mecanismos e modalidades de indexação através de métodos de cálculo 
compreensíveis e facilmente acessíveis, ou através de quaisquer outras formas de 
comunicação previamente transmitidas à entidade reguladora nacional independente e por 
esta monitorizadas ou aprovadas;

8. Solicita à Comissão que crie e financie projectos-piloto para dotar os consumidores de 
"contadores inteligentes" que indiquem com exactidão o verdadeiro consumo de energia e 
o período de utilização;

Informação/contratos

9. Sublinha a necessidade da criação de facturas-tipo a aplicar por todos os fornecedores, a 
fim de aumentar a transparência e a comparabilidade das mesmas, bem como de fazer 
referência aos direitos dos consumidores nos sítios Internet das empresas de electricidade 
e de gás e das entidades reguladoras nacionais independentes;

10. Insta os Estados-Membros a criarem um "balcão único" para todos os pedidos de 
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informação dos consumidores;

11. Considera que os sítios Internet dos fornecedores e da entidade reguladora nacional 
independente devem dispor de dispositivos de simulação dos preços; salienta que os 
consumidores devem ser periodicamente informados – pelo menos de seis em seis meses 
– sobre o seu consumo de energia;

Medidas sociais

12. Lamenta que os Estados-Membros tenham feito um uso limitado das obrigações de 
serviço público (OSP) especificamente orientadas para satisfazer as necessidades de 
consumidores vulneráveis e que apenas um número muito reduzido de Estados-Membros 
disponha de algum tipo de tarifa social pré-estabelecida; insta os Estados-Membros a 
criarem tarifas sociais pré-estabelecidas;

13. Insta a Comissão a tomar medidas contra os Estados-Membros que não cumpram as 
obrigações de serviço público (OSP) previstas nas Directivas 2003/54/CE e 2003/55/CE;

14. Insta os Estados-Membros a criarem planos de acção nacionais no domínio da energia 
para lutar contra a pobreza energética e a comunicarem essas medidas à Agência 
Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia; solicita a esta Agência que, em 
cooperação com as autoridades nacionais, proceda ao controlo das medidas em causa e 
divulgue as medidas que se saldarem por um êxito;

Autoridades reguladoras nacionais (ARN)

15. Salienta que existem ARN nos Estados-Membros, mas que a suas competências são, 
actualmente, muito limitadas;

16. Considera que as autoridades reguladoras nacionais devem ser independentes de 
quaisquer interesses públicos ou privados e ter, pelo menos, competência para:

- monitorizar o acesso às redes de electricidade e gás e aplicar sanções adequadas,
- aprovar tarifas e os respectivos mecanismos de indexação,
- monitorizar preços e todos os seus componentes, incluindo os mecanismos de 

indexação,
- controlar as informações prestadas aos consumidores pelos fornecedores e o 

cumprimento das obrigações destes últimos nesta matéria,
- proteger os consumidores contra práticas comerciais desleais e, neste contexto, 

cooperar com as autoridades competentes em matéria de concorrência;

17. Preconiza que as ARN disponham dos meios necessários para controlar a oferta de 
electricidade e gás no mercado, para o que deverão ter acesso a todos os elementos que 
determinam os preços, nomeadamente as condições dos contratos de fornecimento de gás 
e as fórmulas de indexação;

18. Salienta a necessidade de incorporar as competências das ARN na alínea c) do artigo 22.º 
da Directiva 2003/54/CE (Electricidade) e na alínea c) do artigo 24.º da Directiva 
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2003/55/CE (Gás);

19. Salienta a necessidade de uma abordagem europeia integrada das actividades das ARN 
coordenadas pela Agência Europeia;

Queixas

20. Insta os Estados-Membros a criarem um "balcão único" para as queixas apresentadas 
pelos consumidores;

21. Preconiza a criação em cada Estado-Membro de um Provedor de Justiça no domínio da 
energia para tratar as queixas de forma eficaz;

Organizações de consumidores

22. Reconhece a importância do papel desempenhado pelas organizações de consumidores 
para garantir que são envidados todos os esforços para alcançar um elevado nível de 
protecção dos direitos dos consumidores em matéria de energia;

o

o          o

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

Os direitos dos consumidores de energia são já uma realidade, mas encontram-se dispersos 
em diversos documentos comunitários e, frequentemente, não foram objecto de transposição 
para as legislações nacionais. Por conseguinte, existe uma forte necessidade de clarificar, 
consolidar e complementar esses direitos. A Carta é, por isso, uma iniciativa a saudar.

Na sua Comunicação de 5 de Julho de 2007, intitulada "Para uma Carta Europeia dos Direitos 
dos Consumidores de Energia" (COM (2007)986), a Comissão sugere uma série de possíveis 
elementos para uma futura Carta, que deveria apresentar, de uma forma facilmente 
compreensível, a actual legislação comunitária e possíveis elementos para uma futura acção.

A Comissão não tenciona dar à futura Carta dos Direitos dos Consumidores de Energia um 
carácter legislativo.

A relatora, pelo contrário, é de opinião de que a Carta deve revestir força jurídica vinculativa 
ou, pelo menos, deve ser incorporada e apensa a dois instrumentos legislativos: as Directivas 
2003/54/CE e 2003/55/CE, relativas, respectivamente, aos mercados internos da electricidade 
e do gás natural.

A relatora saúda também a intenção da Comissão de elaborar uma "Lista de Verificação para 
a Energia", instrumento de informação a elaborar pelos Estados-Membros e a disponibilizar
na Internet, que orientará o consumidor, fornecendo-lhe informação de natureza prática. 
Salienta, todavia, que tal documento técnico não deve ser aceite como substituto da "Carta dos 
Direitos dos Consumidores de Energia".

II. Lista dos direitos do consumidor

O documento de consulta da Comissão enumera as questões que deverão ser contempladas na 
futura Carta:
- uma contribuição para o estabelecimento de regimes que ajudem os cidadãos da UE mais 
vulneráveis a fazer face aos aumentos de preços da energia,
- a melhoria do nível mínimo de informação de que dispõem os cidadãos para os ajudar a 
escolher entre fornecedores e opções de fornecimento,
- a garantia do acesso a níveis adequados de fornecimento de energia e preços razoáveis,
- a diminuição das formalidades burocráticas quando os consumidores desejam mudar de 
fornecedor,
- a protecção dos consumidores contra práticas de vendas desleais,
- a garantia dos direitos dos consumidores,
- a informação sobre medidas e padrões de conduta em matéria de eficiência energética,
- a representação dos consumidores.

Sem a pretensão de ser exaustiva, a relatora deseja frisar a relevância dos seguintes elementos 
para melhorar os direitos do consumidor.
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A. Acesso às redes de fornecimento e de transporte e distribuição

Os consumidores europeus de electricidade e de gás têm o direito de beneficiar de um serviço 
universal, ou seja, têm o direito de serem abastecidos, a preços razoáveis, fácil e claramente 
comparáveis e transparentes, de electricidade e gás de uma qualidade específica. A 
transparência e a previsibilidade das condições e dos preços publicados, e de qualquer 
mecanismo de indexação eventualmente aplicável, serão objecto de novos aperfeiçoamentos 
mediante métodos de cálculo compreensíveis e de fácil acesso ou outras formas de 
comunicação, previamente notificadas às entidades nacionais de regulação independentes e
por elas aprovadas. A estas últimas cumpre certificar-se do carácter não discriminatório das 
tarifas de rede.

A protecção do consumidor deve ser objecto de especial atenção, com a adopção de medidas 
de salvaguarda que proíbam qualquer interrupção da ligação. Esta deve ser considerada uma 
solução indesejável em caso de falta de pagamento. Aos Estados-Membros incumbe designar 
um fornecedor de ultimo recurso (estabelecido por lei) e informar os consumidores do 
mecanismo em questão.

As autoridades reguladoras nacionais (ARN) devem ser independentes de todo e qualquer 
interesse privado ou público e dispor de competência para monitorizar o acesso ao 
fornecimento de electricidade e gás e para intervir mediante a aplicação de sanções 
adequadas.

Os Estados-Membros assegurarão que os consumidores elegíveis possam efectivamente 
mudar de fornecedor com facilidade, sem ter de fazer qualquer pagamento para isso. O 
período necessário para a efectivação da mudança de fornecedor de electricidade ou de gás 
não deve, por consequência, ser superior a um mês.

B. Tarifas, preços e monitorização

Os preços europeus da electricidade e do gás devem ser razoáveis. Os consumidores de 
energia europeus devem receber gratuitamente informações transparentes sobre os preços e 
tarifas, as condições normais de acesso e utilização e os eventuais mecanismos de indexação 
aplicáveis. Têm o direito de receber facturas de energia baseadas no consumo real de energia.

Os consumidores de energia europeus devem dispor de uma ampla escolha quanto a métodos 
de pagamento, para prevenir situações de discriminação contra clientes vulneráveis, que 
deverá incluir contadores pré-pagos e disponibilização gratuita de calculadoras de tarifa. As 
diferenças entre as condições das várias modalidades devem reflectir os custos para o 
fornecedor dos diferentes sistemas de pagamento.

A Comissão Europeia deve desenvolver e financiar projectos-piloto de utilização, a preços 
competitivos, de contadores individuais que indiquem com exactidão o consumo real de 
energia e forneçam informações sobre o respectivo período de utilização (os chamados 
"contadores inteligentes").

As autoridades reguladoras nacionais (ARN) devem dispor dos instrumentos necessários para 
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monitorizar a oferta de electricidade e de gás disponível no mercado. Como tal, devem ter 
acesso a todos os elementos necessários ao apuramento dos preços praticados, incluindo, no 
mínimo, as condições dos contratos de fornecimento de gás, fórmulas de indexação, etc. Se 
necessário, devem ter competência para intervir e impor as sanções adequadas. Devem 
apresentar os resultados da monitorização dos preços ao público de um modo que possibilite a 
comparação dos preços e condições básicas de toda a gama de oferta existente.

C. Informação

Os consumidores de energia europeus devem receber informação objectiva e transparente 
sobre os preços, tarifas e mecanismos de indexação aplicáveis, bem como sobre as condições 
normais de acesso e utilização, integrada na facturação corrente, no quadro do acesso e 
utilização de serviços de fornecimento de electricidade a nível nacional ou comunitário.

Na facturação emitida nos Estados-Membros, os consumidores de electricidade europeus 
devem receber informações sobre a contribuição de cada fonte de energia para a estrutura 
global de combustíveis do fornecedor no ano anterior, prestadas de forma harmonizada e 
compreensível que permita uma comparação fácil.

Os consumidores de electricidade europeus devem receber informações, pelo menos, sobre 
fontes de informação acessíveis ao público, nomeadamente sítios Internet, que disponibilizem 
dados sobre o impacto ambiental sob a forma de emissões de dióxido de carbono e de 
produção de resíduos radioactivos ocasionados pela estrutura global de combustíveis do 
fornecedor no ano anterior, devendo os elementos em causa ser também facultados por escrito 
sem qualquer encargo para os consumidores que o requeiram.

Os consumidores de energia europeus têm o direito de receber informações, integradas ou 
anexadas às suas facturas, contratos ou outras transacções, recibos, etc., sobre a) os preços 
reais actuais e o consumo efectivo, pelo menos uma vez por semestre; b) o mecanismo de 
indexação do preço e suas eventuais alterações; c) a comparação anual do consumo real de 
energia; d) a comparação com o utilizador de energia aferido; e) contactos detalhados para 
obter informações objectivas sobre medidas de melhoria da eficiência energética, perfis de 
utilizadores finais e especificações de equipamentos e f) a contribuição de cada fonte de 
energia para a produção da energia fornecida.

Os fornecedores e os operadores de rede deveriam, no quadro das respectivas 
responsabilidades, criar linhas de assistência de fácil acesso e de qualidade, destinadas a 
resolver com eficiência os problemas de ligação e outras questões ligadas à qualidade dos 
serviços que possam surgir.

A autoridade reguladora nacional e os fornecedores deveriam disponibilizar calculadoras de 
tarifas e deveriam ser publicadas periodicamente informações sobre os preços por kWh 
praticados no sítio Internet da ARN.

Cabe às autoridades reguladoras nacionais monitorizar a ocorrência de práticas contratuais 
restritivas, incluindo cláusulas de exclusividade, susceptíveis de coarctar ou restringir a 
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liberdade de escolha do consumidor. Sempre que tal se justifique, as autoridades reguladoras 
nacionais informarão e cooperarão com as autoridades nacionais de concorrência no que se 
refere a essas práticas.

D. Medidas sociais

Os Estados-Membros tomarão medidas adequadas para resolver o problema da pobreza
energética no quadro de planos de acção nacionais no domínio da energia e comunicá-las-ão à 
Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia.

A pobreza energética é um problema crescente em todos os Estados-Membros. Urge adoptar 
uma abordagem integrada e o papel e a independência das ARN são essenciais nesta matéria. 
A Agência Europeia dos Reguladores deve assumir a responsabilidade de monitorizar os 
progressos realizados pelos Estados-Membros e divulgar as medidas bem sucedidas por eles 
aplicadas, tendentes a responder a este problema.

Por pobreza energética entende-se a situação dos agregados familiares que não dispõem de 
meios para aquecer razoavelmente a sua habitação, que, de acordo com os níveis definidos 
pela Organização Mundial de Saúde, é de 18º C para todos as divisões da habitação quando 
ocupadas. Compreende também a capacidade de adquirir outros serviços de energia a um 
preço razoável. Considera-se que existe pobreza energética num agregado familiar quando o 
peso da sua despesa em energia no conjunto da despesa global é superior ao dobro do valor 
médio nacional. Estes consumidores de energia europeus (com necessidades especiais 
causadas por incapacidades ou por uma situação financeira precária) devem beneficiar dos 
serviços energéticos essenciais à preservação da sua saúde e bem-estar físico e mental, a 
preços razoáveis ou, sempre que necessário, gratuitamente.

Os dados disponíveis sugerem que os Estados-Membros fizeram apenas um uso limitado das
obrigações de serviço público especificamente orientadas para satisfazer as necessidades dos 
clientes vulneráveis. Deveriam adoptar, publicar e fazer aplicar uma definição do conceito de 
consumidor vulnerável – sem necessidade de qualquer solicitação por parte dos interessados –
por todos os fornecedores de electricidade e de gás, quando o fornecimento de gás seja 
empregue na satisfação de necessidades domésticas básicas. A Comissão devia ser 
incentivada a instaurar processos por infracção contra os Estados-Membros que não adoptem 
ou apliquem essa mesma definição.

III. Independência e papel das autoridades reguladoras nacionais (ARN)

As ARN devem ser independentes de quaisquer interesses privados ou públicos e ser dotadas 
das competências adequadas para cumprir cabalmente as suas atribuições em matéria de 
desenvolvimento dos direitos dos consumidores de energia.

Devem dispor dos instrumentos necessários para a monitorização da oferta de serviços de 
fornecimento de gás e de electricidade disponível no mercado. Por conseguinte, devem ter 
acesso a todos os elementos decisivos para apuramento dos preços praticados. 
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As ARN devem monitorizar a ocorrência de práticas contratuais restritivas, incluindo 
cláusulas de exclusividade, susceptíveis de coarctar ou restringir a liberdade de escolha do 
consumidor. Quando tal se justificar, as Autoridades Reguladoras Nacionais notificarão as 
situações detectadas e cooperarão com as autoridades nacionais em matéria de concorrência.

As competências das ARN devem ser incorporadas na alínea c) do artigo 22.º da Directiva 
2003/54/CE (Directiva “Electricidade”) e na alínea c) do artigo 24.º da Directiva 2003/55/CE 
(Directiva “Gás”).

É igualmente necessária uma abordagem europeia integrada no que toca às actividades das 
ARN coordenadas pela Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia.
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