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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a criação de um novo quadro para os consumidores de energia 

(2015/2323(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Um novo quadro para os 

consumidores de energia» (COM(2015)0339), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Lançamento da consulta 

pública sobre a nova configuração do mercado da energia» (COM(2015)0340), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Uma estratégia-quadro para 

uma União da Energia resiliente dotada de uma política em matéria de alterações 

climáticas virada para o futuro» (COM(2015)0080), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 26 de novembro de 2014, intitulada 

«Um Plano de Investimento para a Europa» (COM(2014)0903), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 15 de novembro de 2012, intitulada 

«Fazer funcionar o mercado interno da energia» (COM(2012)0663), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Roteiro de transição para uma 

economia hipocarbónica competitiva em 2050» (COM(2011)0112), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 15 de dezembro de 2011, intitulada 

«Roteiro para a Energia 2050» (COM(2011)0885), 

– Tendo em conta o terceiro pacote da energia, 

– Tendo em conta a Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

outubro de 2012, relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 

2010/30/UE e revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE, 

– Tendo em conta a Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

abril de 2009, relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 

renováveis que altera e subsequentemente revoga as Diretivas 2001/77/CE e 

2003/30/CE, 

– Tendo em conta a Diretiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios, 

– Tendo em conta a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 

outubro de 1995, relativa à proteção dos dados pessoais, 

– 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, 

– Tendo em conta a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
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outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de junho de 2008, sobre a comunicação da 

Comissão «Para uma Carta Europeia dos Direitos dos Consumidores de Energia»1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de setembro de 2013, sobre fazer funcionar o 

mercado interno da energia2, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de março de 2013, sobre o Roteiro para a 

Energia 2050, um Futuro com Energia3, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 4 de fevereiro de 2014, sobre as consequências 

locais e regionais do desenvolvimento de redes inteligentes4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de abril de 2014, sobre a proteção dos 

consumidores nos serviços de utilidade pública5, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de dezembro de 2015, intitulada «Rumo a uma 

União Europeia da Energia»6, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 

parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

(A8-0000/2016), 

1. Regozija-se com a comunicação da Comissão intitulada «Um novo quadro para os 

consumidores de energia»; 

2. Realça que a atual transição energética se traduz no afastamento relativamente a um 

sistema energético centralizado, inflexível e baseado nos combustíveis fósseis e rumo a 

um sistema mais descentralizado, flexível e baseado nas fontes de energia renováveis; 

3. Entende, neste contexto, que os interesses dos cidadãos devem estar no cerne da União 

da Energia, a qual deve, nomeadamente: 

a. Proporcionar aos cidadãos uma energia estável, sustentável, justa, transparente e a 

preços acessíveis, bem como habitação e produtos eficientes do ponto de vista 

energético; 

b. Habilitar os cidadãos a produzirem e a armazenarem a sua própria energia não 

poluente, a adotarem medidas de poupança energética e a tornarem-se participantes 

ativos no mercado da energia, através da liberdade de escolha dos consumidores e da 

possibilidade de participar com segurança e confiança na resposta à procura; 

                                                 
1 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0306. 
2 Textos aprovados, P7_TA(2013)0344. 
3 Textos aprovados, P7_TA(2013)0088. 
4 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0065. 
5 Textos aprovados, P7_TA(2014)0342. 
6 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0444. 
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c. Erradicar as causas da pobreza energética; 

d. Proteger os consumidores das práticas abusivas, anticoncorrenciais e desleais dos 

fornecedores, para que possam exercer plenamente os seus direitos; 

4. Considera que, de um modo geral, a transição energética deve redundar num sistema 

energético mais descentralizado e democrático, que favoreça a sociedade em geral, 

contribua para aumentar a participação dos cidadãos e das comunidades locais e os 

habilite a deter parcial ou totalmente a propriedade da produção, da distribuição e do 

armazenamento de energia, protegendo, ao mesmo tempo, as pessoas mais vulneráveis; 

Rumo a um bom funcionamento do mercado da energia em prol dos consumidores 

5. Considera que o objetivo de o terceiro pacote da energia proporcionar um mercado 

retalhista da energia verdadeiramente competitivo e favorável aos consumidores ainda 

não foi concretizado, como demonstram os baixos níveis de mudança de fornecedor e 

de satisfação dos consumidores em toda a UE, os níveis persistentemente elevados de 

concentração do mercado e o facto de a queda dos custos grossistas não se refletir nos 

preços retalhistas; 

6. Insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem de forma 

rigorosa a plena implementação do terceiro pacote da energia e apela à sua revisão, por 

forma a ter em conta as seguintes recomendações: 

a. Recomenda o aumento da transparência e da clareza das faturas, que devem incluir 

informações sobre o preço final, com uma explicação dos diferentes impostos, taxas 

e tarifas, juntamente com informações sobre as diferentes fontes de energia e o 

tratamento das reclamações, a indicação clara dos pontos de contacto e informações 

sobre a mudança de fornecedor e as medidas de eficiência energética; insiste na 

utilização de uma linguagem clara, que evite os termos técnicos ou que os explique 

com clareza; solicita à Comissão que defina normas mínimas a este respeito; 

b. Recomenda que se pondere a hipótese de exigir que as faturas de energia contenham 

uma comparação da oferta, a fim de permitir que todos os consumidores, incluindo as 

pessoas sem acesso à Internet ou sem competências nesse domínio, verifiquem se 

poderiam poupar dinheiro mudando de fornecedor; entende que as faturas devem 

contemplar uma comparação interpares também para ajudar a reduzir o consumo de 

energia; 

c. Recomenda o estabelecimento de regras para os instrumentos de comparação de 

preços, de modo a assegurar que os consumidores tenham acesso a instrumentos de 

comparação independentes, atualizados e inteligíveis; entende que os Estados-

Membros devem criar regimes de acreditação que abranjam todos os instrumentos de 

comparação de preços, em conformidade com as orientações do CEER; 

d. Recomenda a criação de um conjunto limitado de tarifas normalizadas, a fim de 

facilitar a comparação entre diferentes fornecedores e tarifas e de evitar a confusão 

causada por uma série de tarifas diferentes para o mesmo produto; 

e. Recomenda que se pondere a possibilidade de obrigar os fornecedores de energia a 
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aplicarem automaticamente a tarifa mais vantajosa para os clientes, com base nos 

padrões históricos do consumo; faz notar que, atendendo às baixas taxas de mudança 

de fornecedor registadas em toda a Europa, muitas famílias, sobretudo as mais 

vulneráveis, para além de não estarem envolvidas no mercado da energia, ainda estão 

presas a tarifas desatualizadas e dispendiosas; 

f. Recomenda medidas destinadas a fazer com que os preços retalhistas reflitam melhor 

os preços grossistas, invertendo, assim, a tendência para um acréscimo da proporção 

de elementos fixos nas faturas de energia, designadamente as tarifas de rede, os 

impostos e as taxas, que são frequentemente elementos regressivos; recomenda que 

esses elementos sejam progressivamente aplicados ou, sempre que possível, 

financiados através de fontes alternativas; 

7. Insiste em que as disposições relativas à mudança de fornecedor, tal como estabelecidas 

no terceiro pacote da energia, sejam plenamente aplicadas pelos Estados-Membros e em 

que a legislação nacional garanta o direito de os consumidores mudarem de fornecedor 

de uma forma rápida, fácil e gratuita, sem taxas de rescisão nem penalizações; 

8. Entende que importa promover sistemas e campanhas de mudança coletiva de 

fornecedor para ajudar os consumidores a obterem melhores condições; salienta que 

esses sistemas devem ser independentes, fiáveis, inteligíveis e inclusivos, devendo 

chegar aos consumidores menos envolvidos; sugere que as autoridades locais, os 

reguladores e as organizações de consumidores, bem como outras organizações sem fins 

lucrativos, estão bem posicionados para desempenhar este papel e propõe que a 

possibilidade de conceder apoio a estas atividades através dos fundos europeus seja 

ponderada; 

9. Insiste em que as disposições das diretivas relativas às práticas comerciais desleais e aos 

direitos dos consumidores em matéria de vendas ao domicílio, condições ou termos 

desleais e técnicas comerciais agressivas sejam devidamente implementadas e aplicadas 

pelos Estados-Membros, por forma a proteger os consumidores de energia; 

Democratizar o sistema energético, ajudando os consumidores a assumirem o controlo 

da transição energética, a produzirem a sua própria energia e a tornarem-se eficientes 

do ponto de vista energético 

10. Considera que as autoridades locais, as comunidades e as pessoas devem constituir a 

espinha dorsal da transição energética e ser apoiadas de forma ativa, por forma a 

tornarem-se produtores e fornecedores de energia em pé de igualdade com os outros 

intervenientes no mercado; 

11. Entende que o acesso ao capital, os elevados custos de investimento inicial e os longos 

prazos de reembolso representam obstáculos à aceitação da produção própria de energia 

e de medidas de eficiência energética; apela, por conseguinte, ao desenvolvimento de 

novos modelos empresariais e instrumentos financeiros inovadores para incentivar a 

produção e o consumo próprios de energia e a eficiência energética por parte de todos 

os consumidores; propõe que este aspeto seja considerado uma prioridade do BEI, do 

FEIE e dos fundos estruturais; 

12. Solicita regimes de remuneração estáveis e suficientes para garantir a segurança dos 
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investidores e aumentar a aceitação das energias renováveis em pequena escala; entende 

que as tarifas de rede e outras taxas devem ser não discriminatórias, devendo refletir 

adequadamente o impacto dos consumidores na rede e garantir, simultaneamente, um 

financiamento suficiente para a manutenção e o desenvolvimento das redes de 

distribuição; lamenta as recentes mudanças abruptas dos regimes de apoio em alguns 

Estados-Membros, bem como a imposição de taxas ou impostos injustos e de caráter 

punitivo, que são lesivos para a contínua expansão da produção própria de energia; 

13. Recomenda que se reduzam a um mínimo absoluto as barreiras administrativas à nova 

capacidade de produção própria de energia e sugere que os morosos processos de 

autorização sejam substituídos pela simples obrigação de notificação; propõe que a 

revisão da Diretiva Energias Renováveis inclua disposições específicas destinadas a 

eliminar as barreiras existentes e a promover sistemas comunitários/cooperativos de 

energia; 

14. Realça a necessidade de um quadro favorável aos locatários e às pessoas que vivem em 

edifícios de habitação multifamiliar para que também beneficiem da produção própria 

de energia e de medidas de eficiência energética; 

15. Insta a Comissão a intensificar o seu apoio ao Pacto de Autarcas, por forma a expandi-

lo e a desenvolvê-lo adicionalmente como um instrumento destinado a promover a 

produção própria de energia e medidas de eficiência energética, a lutar contra a pobreza 

energética, a facilitar o intercâmbio de melhores práticas entre todas as autoridades 

locais, regiões e Estados-Membros e a assegurar que todas as autoridades locais estejam 

cientes do apoio financeiro ao seu dispor; 

Promover o desenvolvimento da gestão da resposta à procura  

16. Salienta que, para incentivar a resposta à procura, os preços da energia têm de variar 

entre períodos de grande afluência e períodos de fraca afluência e, por conseguinte, 

apoia o desenvolvimento da fixação de preços dinâmicos com base numa adesão 

voluntária, sujeita a uma avaliação exaustiva do seu impacto em todos os consumidores; 

entende que as tarifas dinâmicas devem ser transparentes, comparáveis e explicadas de 

forma clara; 

17. Considera que os consumidores devem ter um acesso fácil e em tempo útil aos seus 

dados de consumo, tanto em termos de volume como em termos monetários, para que 

possam tomar decisões informadas; entende que, nas zonas onde os contadores 

inteligentes são instalados, deve vigorar um quadro jurídico sólido para assegurar o fim 

da faturação retroativa e uma instalação eficiente e a preços acessíveis, ou gratuita para 

os consumidores mais pobres; insiste em que os ganhos de eficiência obtidos graças aos 

contadores inteligentes devem ser partilhados de forma equitativa pelos operadores e 

pelos utilizadores da rede; 

18. Salienta que o desenvolvimento de tecnologias inteligentes não deve deixar ficar para 

trás os consumidores mais vulneráveis ou menos envolvidos, nem fazer aumentar o 

valor das faturas; 

19. Frisa a necessidade de desenvolver aplicações inteligentes que automatizem a gestão da 

procura de energia em resposta às variações de preços; 
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20. Considera que o tratamento e o armazenamento dos dados dos cidadãos sobre a energia 

devem ser geridos por entidades imparciais e respeitar a legislação vigente da UE, que 

estipula que os cidadãos são os proprietários de todos os dados, os quais só deverão ser 

transmitidos a terceiros mediante o seu consentimento explícito; entende, além disso, 

que os cidadãos devem poder exercer o direito de retificar e eliminar os seus dados; 

Dar resposta às causas da pobreza energética 

21. Convida ao desenvolvimento de um quadro robusto da UE para combater a pobreza 

energética, que contemple uma definição geral, comum e não quantitativa da pobreza 

energética, centrando-se na ideia de que o acesso à energia a preços acessíveis é um 

direito social básico; exorta a Comissão a privilegiar, nas futuras propostas legislativas, 

medidas que contribuam para reduzir a pobreza energética e a apresentar um plano de 

ação específico até meados de 2017; 

22. Insiste em que uma melhor disponibilidade e uma melhor recolha dos dados são 

fundamentais para avaliar a situação e direcionar a assistência para os cidadãos mais 

pobres da forma mais eficiente possível; 

23. Considera que o quadro de governação da União da Energia deve incluir objetivos e 

requisitos de prestação de informações pelos Estados-Membros relativamente à pobreza 

energética e que devem ser estabelecidos os principais indicadores de pobreza 

energética; 

24. Entende que as medidas de eficiência energética são essenciais para qualquer estratégia 

que vise dar resposta à pobreza energética e são muito menos dispendiosas a longo 

prazo do que solucionar o problema exclusivamente através das políticas de segurança 

social; apela à adoção de medidas para assegurar que a renovação eficiente do ponto de 

vista energético dos edifícios já existentes privilegia os cidadãos mais pobres no âmbito 

da revisão da Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios (DDEE); sugere que seja 

ponderado o estabelecimento de um objetivo de redução do número de casas 

ineficientes do ponto de vista energético até 2030 centrado nas propriedades arrendadas 

e na habitação social; 

25. Apela à revisão da Diretiva Eficiência Energética (DEE), a fim de incluir uma 

disposição que preveja, nos regimes de obrigação de eficiência energética, uma 

percentagem mínima significativa de medidas orientadas para os consumidores com 

baixos rendimentos; 

26. Solicita fundos da UE destinados ao financiamento da eficiência energética e um apoio 

à produção própria de energia que vise os consumidores mais pobres e os consumidores 

com baixos rendimentos e solucione o problema dos incentivos contraditórios entre 

proprietários e locatários; 

27. Entende que o direcionamento adequado das tarifas sociais é crucial para os cidadãos 

vulneráveis com baixos rendimentos, motivo pelo qual deve ser promovido; 

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 


