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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proteção dos consumidores nos serviços de utilidade pública
(2013/2153(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 22 de maio de 2012, sobre uma estratégia de reforço 
dos direitos dos consumidores vulneráveis (2011/2272(INI)),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2011, sobre a mobilidade e a 
integração de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-20201,

– Tendo em conta a sua Resolução sobre uma nova agenda para a política europeia dos 
consumidores (2012/2133(INI)),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre a reforma das regras 
da UE em matéria de auxílios estatais aplicáveis aos serviços de interesse económico geral 
(2011/2146(INI)),

– Tendo em conta a Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores 
no mercado interno («Diretiva relativa às práticas comerciais desleais»),

– Tendo em conta a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva do Conselho 
93/13/CEE e a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a 
Diretiva do Conselho 85/577/CEE e a Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que 
aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e 
serviços e seu fornecimento2,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de setembro de 2013, que estabelece medidas respeitantes ao mercado único europeu das 
comunicações eletrónicas e destinadas a criar um continente conectado, e altera as 
Diretivas 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e os Regulamentos (CE) n.º 1211/2009 
e (UE) n.º 531/2012 (COM(2013)0627),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, de 15 de novembro de 2012, 
intitulada «Fazer funcionar o mercado interno da energia» (COM(2012)0663),

– Tendo em conta a Diretiva 2008/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
fevereiro de 2008, que altera a Diretiva 97/67/CE no respeitante à plena realização do 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0453.
2 JO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
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mercado interno dos serviços postais da Comunidade,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, 
em especial do comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico»),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de março de 2013, que altera o Regulamento (CE) n.º 261/2004 que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em 
caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e o 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à responsabilidade das transportadoras aéreas no 
transporte de passageiros e respetiva bagagem,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
julho de 2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que 
revoga a Diretiva 2003/54/CE,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
os documentos de informação fundamental para produtos de investimento 
(COM(2012)0352),

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

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, intitulada «Fazer funcionar o 
mercado interno da energia» (COM(2012)0663),

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tal como 
incorporada nos Tratados pelo artigo 6.º do Tratado da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 8.º (proteção de dados pessoais), o artigo 11.º (liberdade de expressão e de 
informação), o artigo 21.º (não descriminação), o artigo 23.º (igualdade entre homens e 
mulheres), o artigo 25.º (direitos das pessoas idosas), o artigo 26.º (integração das pessoas 
com deficiência), o artigo 34.º (segurança social e assistência social), o artigo 36.º (acesso 
a serviços de interesse económico geral), o artigo 37.º (proteção do ambiente) e o artigo 
38.º (defesa dos consumidores),

– Tendo em conta o artigo 12.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 14.º do Tratado da União Europeia, bem como o seu Protocolo 
n.º 26,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A7-0000/2013),

A. Considerando a definição insuficiente do termo «fornecedor de serviços de utilidade 
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pública» ao nível comunitário e a divergência de interpretações nos Estados-Membros;

B. Considerando a importância particular dos serviços de utilidade pública, assim como da 
garantia do direito dos consumidores ao livre acesso e a necessidade de criação de regras 
vinculativas para o acesso de consumidores vulneráveis;

C. Considerando que o quadro jurídico atual não é suficiente e que são necessárias regras 
vinculativas que garantam um nível superior de proteção dos consumidores, assim como o 
acesso a serviços de utilidade pública;

Aspetos gerais

1. É de opinião de que os serviços prestados por fornecedores de serviços de utilidade 
pública possuem elementos comuns; sugere a harmonização, ao nível comunitário, dos 
direitos fundamentais dos consumidores relativos a todos os serviços de utilidade pública;

2. Sublinha que os serviços de interesse económico geral (SIEG) também estão incluídos nos 
serviços que devem ser prestados por fornecedores de serviços de utilidade pública; exorta 
a Comissão a apresentar, o mais rapidamente possível, um quadro jurídico europeu para os 
SIEG;

3. Faz notar que a proteção dos consumidores só é eficaz quando também é possível uma 
aplicação efetiva dos direitos; realça a necessidade de um quadro jurídico para uma ação 
representativa europeia;

4. Salienta que os consumidores, juntamente com outros agentes da sociedade civil a todos 
os níveis, deverão estar envolvidos na definição, organização, implementação e avaliação 
dos serviços de utilidade pública;

5. Realça que uma proteção abrangente dos consumidores pressupõe a existência de 
organizações de proteção dos consumidores fortes e independentes;

6. Salienta que deve ser garantido a todos os consumidores, independentemente da sua 
situação financeira, o direto de acesso aos serviços de utilidade pública e que devem 
existir regras especiais para «consumidores vulneráveis», nomeadamente, isenção das 
taxas; observa que qualquer consumidor pode chegar a uma situação em que necessite de 
proteção especial;

Energia

7. Faz notar que a liberalização dos mercados de energia não levou automaticamente a uma 
maior concorrência e a preços mais baixos para os consumidores, tornando a oferta e as 
tarifas mais complexas do ponto de vista do consumidor;

8. Recorda que a chamada pobreza energética está a aumentar em muitos Estados-Membros 
e exorta a Comissão e os Estados-Membros a responderem a este problema, especialmente 
tendo em conta que os fornecedores beneficiam de preços grossistas baixos;

9. Exorta a Comissão a promover a transição energética, uma vez que as energias renováveis 
representam a forma mais sustentável de produção de energia, e a zelar para que os custos 
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não recaiam sobre os consumidores;

10. Observa que muitos fornecedores de eletricidade não disponibilizam os seus dados para o 
estabelecimento de comparações e que se afigura difícil uma mudança de fornecedor, 
devido a condições de rescisão restritivas e à escassez de possibilidades de celebração de 
contratos de fácil acesso; solicita medidas que facilitem a mudança de fornecedor;

11. Lamenta que os preços da energia não reflitam os custos reais e que não sejam indicados 
custos externos, como danos ambientais, que são imputados a toda a sociedade; exige 
medidas que visem a veracidade dos custos, assim como a garantia do princípio do 
poluidor-pagador;

12. Considera que as empresas devem ser obrigadas a tornar públicos, de forma transparente, 
todos os preços e todas as alterações aos mesmos e que são necessárias normas mínimas 
relativas ao formato das contas;

13. É de opinião de que os consumidores ficam prejudicados devido à assimetria de 
informação; solicita instrumentos legislativos para garantir que os consumidores são 
informados exaustivamente;

14. Considera que os benefícios para os clientes e a proteção de dados devem estar em 
primeiro plano na utilização do sistema de contadores inteligentes e que os custos 
associados à mesma não devem ser imputados aos consumidores;

Telecomunicações

15. Solicita medidas legislativas que garantam a todos os consumidores o acesso aos serviços 
de telecomunicações de alta qualidade e que reduzam a divisão digital;

16. Reitera que é necessário preservar uma Internet aberta e neutra do ponto de vista da rede e 
que a proteção dos dados e da esfera privada dos consumidores deve ter prioridade, uma 
vez que só assim é possível obter a sua confiança;

17. Assinala que é necessária a portabilidade de dados e interoperabilidade, para reduzir a 
dependência dos consumidores, criar maior liberdade de escolha e permitir a inovação; 
considera que deve ser garantida a todos os consumidores uma mudança de operador 
gratuita, sem perda de dados, sem quaisquer encargos e a qualquer momento;

Serviços postais

18. Observa que a liberalização dos serviços postais não trouxe aos consumidores as 
vantagens prometidas, tendo, pelo contrário, destruído estruturas dificilmente 
recuperáveis;

19. Salienta que é necessário garantir a prestação de serviços postais em todo o território da 
União, incluindo nas zonas rurais;

20. Exorta a Comissão a analisar as consequências da liberalização dos serviços postais, em 
especial, a analisar se está garantido serviço universal fiável e se existem condições de 
trabalho dignas nas empresas;
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Transportes públicos

21. Reconhece que os direitos dos consumidores no setor dos transportes foram reforçados 
nos últimos anos, mas recorda que os transportes públicos não foram abrangidos na 
aplicação destas medidas;

22. Salienta que o acesso livre aos transportes públicos de alta qualidade e cobrindo todo o 
território, incluindo regiões menos lucrativas, faz parte dos serviços básicos;

23. Recorda que a importância de transportes públicos que funcionem bem e que sejam de 
livre acesso para todos aumentará no futuro, dado o envelhecimento demográfico, e que 
estes transportes são necessários para alcançar os objetivos climáticos no âmbito da 
Estratégia UE 2020;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O conceito de «fornecedor de serviços de utilidade pública» não está definido ao nível 
comunitário e nem a própria Comissão Europeia o utiliza sempre da mesma forma. Os 
fornecedores de serviços de utilidade pública prestam tanto serviços universais, como serviços 
públicos, sendo que estes últimos também são definidos de formas muito diversas pela 
Comissão. Os Estados-Membros também têm interpretações díspares acerca dos serviços que 
devem ser prestados por fornecedores de serviços de utilidade pública. Tudo isto causou uma 
verdadeira confusão conceptual.

Apesar disso, todos ou pelo menos a maioria dos fornecedores de serviços de utilidade pública 
apresenta elementos comuns. Trata-se de serviços que são todos fundamentais para a vida, 
assim como para a participação social e cultural das pessoas na sociedade europeia. Sendo 
assim, os consumidores não podem escolher se utilizam o serviço ou não, podendo apenas 
escolher o fornecedor do mesmo. Cria-se, assim, uma relação hierárquica ou de subordinação 
entre o fornecedor do serviço, por um lado, e o consumidor, por outro.

Além disso, a legislação comunitária liberalizou muitas destas áreas nos últimos 15 anos. Na 
altura, houve debates extensos e controversos sobre cada um dos projetos legislativos e 
muitos envolvidos assumiram uma posição clara contra as medidas de liberalização. Em 
muitos Estados-Membros, não se verificaram os resultados desejados pela liberalização –
preços mais baixos, melhor escolha, novos postos de trabalho. Pelo contrário, a aplicação da 
legislação levou, em muitos casos, ao desmantelamento de estruturas existentes, em prejuízo 
dos consumidores, bem como a aumentos de preços, a uma maior complexidade de condições 
contratuais e à perda de emprego.

O relator, a fim de restringir o volume do relatório, limitou-se a começar por elaborar alguns 
elementos comuns dos serviços de utilidade pública, a considerar os serviços de utilidade 
pública a partir da perspetiva dos consumidores e a formular, neste quadro, recomendações 
para melhorar a proteção dos consumidores existente atualmente. Além disso, o relator 
concentra-se em quatro grandes setores, liberalizados nos últimos anos e integrados, em 
grande parte, no mercado único: energia, telecomunicações, serviços dos transportes e 
serviços postais.

O relator pretende apresentar as medidas necessárias para a acessibilidade e qualidade dos 
serviços de utilidade pública. Recorda, simultaneamente, que o artigo 14.º do Tratado de 
Lisboa prevê que os princípios e as condições para o funcionamento dos serviços de interesse 
económico geral sejam estabelecidos no processo legislativo europeu, sendo necessário tomar 
como referência, em especial, o artigo 36.º da Carta dos Direitos Fundamentais. O Protocolo 
adicional n.º 26 refere-se aos seguintes valores e princípios:

- mandar executar e organizar os serviços de uma forma que atenda tanto 
quanto possível às necessidades dos utilizadores; 

- atender à diversidade das situações sociais, culturais e geográficas; 
- garantir um elevado nível de qualidade e de segurança; 
- ter em conta a acessibilidade de preços e a igualdade de tratamento; 
- promover um acesso universal, respeitando os direitos dos utilizadores.
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A necessidade de regulação e otimização aumentou particularmente devido à crise. Os 
serviços gerais encontram-se sob uma pressão particular em termos de financiamento, 
existindo, por isso, o perigo de deixarem de ser universalmente acessíveis a grupos 
carenciados ou de o serem apenas em parte. Ao mesmo tempo, está comprometida a sua 
função enquanto estabilizadores sociais, diminuindo, assim, o nível de inclusão social.

O relatório pretende contribuir para a descrição, a partir destes desafios, dos fatores que 
dificultam o acesso universal, assim como para o debate sobre a forma de conseguir que as 
necessidades dos consumidores sejam tidas devidamente em conta.

Além dos princípios da disponibilidade, acessibilidade de preços e continuidade, pretende-se 
igualmente estimular a elaboração de planos de ação para setores específicos, bem como 
indicar como seria possível garantir um acesso universal em conformidade com os direitos 
fundamentais.


