
Elementy przyszłej Europejskiej karty praw odbiorców energii 

Przyszła Europejska karta praw odbiorców energii nie będzie stanowiła aktu prawnego. 
Natomiast powinna ona określać w prosty i zrozumiały sposób: 

a) Obowiązujące prawodawstwo wspólnotowe przyznające prawa odbiorcom i 
nakładające obowiązki na dostawców.  

b) Ewentualne elementy, które powinny być brane pod uwagę przez władze państw 
członkowskich (rządy lub organy nadzorujące) w procesie wdrażania i stosowania prawa. 

c) Ewentualne elementy, które mogą stanowić uzupełnienie istniejących praw i które 
wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich. 

d) Ewentualne elementy, które mogą stanowić uzupełnienie istniejących praw i mogłyby 
zostać wprowadzone poprzez samoregulację1 przez podmioty prywatne, tzn. przemysł i 
organizacje konsumenckie.  

Na podstawie wyników konsultacji społecznych, prowadzonych w okresie od lipca do 
września, Komisja zamierza przyjąć drugi komunikat zawierający ostateczną wersję karty. 
Karta, oprócz wskazania obowiązującego prawodawstwa (punkty a) poniższych rozdziałów), 
zawierać będzie wytyczne w zakresie jego praktycznego wdrażania (punkty b) poniższych 
rozdziałów). Może ona również zawierać konkretne elementy dla przyszłych działań zarówno 
na poziomie państwa członkowskiego (punkty c) poniższych rozdziałów) jak i poprzez 
samoregulację (punkty d) poniższych rozdziałów). 

Komisja zamierza także poprosić wszystkie zainteresowane strony, aby zobowiązały się do 
jak najszerszego rozpowszechnienia ostatecznej wersji karty, której treść znajdzie się w 
drugim komunikacie. 

 

1. EWENTUALNE ELEMENTY DLA WPROWADZENIA DO EUROPEJSKIEJ KARTY PRAW 
ODBIORCÓW ENERGII 

1. Europejska karta praw odbiorców energii przyczynia się do stworzenia 
zrównoważonego rynku energii z konkurencyjnymi ofertami i proaktywnym 
udziałem odbiorców energii świadomych swoich praw i możliwości wyboru. 

2. Europejska karta praw odbiorców energii stanowi zachętę dla rządów, organów 
nadzorujących energetykę oraz dla przemysłu, reprezentowanego przez wszystkich 
społecznych partnerów, aby konkretnymi działaniami zapewnili uwzględnienie 
interesów odbiorców energii. 

3. Należy jednak podkreślić, że wszelkie nowe elementy zaproponowane w karcie, 
wymagające działań na poziomie państw członkowskich lub w ramach 
samoregulacji, będą musiały być zgodne z prawem Wspólnoty. 

                                                 
1 Patrz pkt. 22 i 23 Międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie lepszego stanowienia prawa Dz.U. 

C 321 z 31.12.2003, str. 1. 



4. W żadnym wypadku prawa odbiorców nie powinny być nadużywane w celu 
faworyzowania producentów energii kosztem producentów z innych państw 
członkowskich. 

5. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, to znaczy rządy, ustawodawców i 
organy nadzorujące energetykę, sektor energii elektrycznej i gazu ziemnego 
reprezentowany przez wszystkich społecznych partnerów w Unii Europejskiej oraz 
organizacje konsumenckie odbiorców energii w Unii Europejskiej zaprasza się do 
współpracy w celu zapewnienia przestrzegania i promocji praw europejskich 
odbiorców energii.  

2. ELEMENTY PRZYSZŁEJ EUROPEJSKIEJ KARTY PRAW ODBIORCÓW ENERGII 

A. PODŁĄCZENIE DO SIECI 

a) Prawodawstwo wspólnotowe stanowi, że: 

Europejscy odbiorcy energii elektrycznej mają prawo do korzystania z usługi 
powszechnej, to znaczy z prawa do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości 
… w rozsądnych cenach, łatwo i wyraźnie porównywalnych i przejrzystych2

. 

b) Ewentualne elementy dla wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego 

1. Europejscy odbiorcy gazu ziemnego powinni mieć prawo do dostaw gazu 
ziemnego, jeśli jest dostępny, o określonej jakości i w rozsądnej cenie. 

c) Ewentualne dodatkowe elementy wchodzące w zakres kompetencji państw 
członkowskich 

2. Państwa członkowskie mają prawo wyznaczyć dostawcę „z urzędu”3. Nie ma 
znaczenia, czy mechanizm ten ustalił sektor, czy też ustanowiono go na mocy prawa 
lub w drodze działań administracyjnych, odbiorcy powinni być informowani o 
wszelkich mechanizmach dotyczących dostawcy „z urzędu”, stosowanych w celu 
zapewnienia ciągłości dostaw. 

3. Należy zobowiązać właściwe organy na poziomie krajowym do ustanowienia 
mechanizmu monitorowania dostępu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. 
Wyniki monitorowania dostępu powinny być upublicznione. 

d) Ewentualne dodatkowe elementy do wprowadzenia w drodze samoregulacji 

4. Jakiekolwiek rozróżnienie kategorii odbiorców powinno być uzasadnione w 
obiektywny i przejrzysty sposób. 

5. Przejrzystość i przewidywalność publikowanych cen oraz warunków można 
udoskonalić poprzez zrozumiałe i łatwo dostępne metody kalkulacji. 

                                                 
2 Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej  
3 Artykuł 3 ust. 5 dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i art. 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie 

rynku gazu ziemnego  



6. Energia elektryczna i gaz ziemny dostarczane są odbiorcom odpłatnie. Niemniej 
jednak odłączenie dostaw powinno być zasadniczo traktowane jako niepożądane 
rozwiązanie w przypadku zaległości w płatnościach. 

7. W ramach swoich kompetencji dostawcy lub operatorzy sieci powinni uruchamiać 
łatwo dostępne telefoniczne linie interwencyjne zajmujące się rozwiązywaniem 
problemów dotyczących podłączenia i kwestii jakościowych. 

B. UMOWY 

a) Prawodawstwo wspólnotowe stanowi, że:  

Europejscy odbiorcy energii elektrycznej mają prawo do warunków umowy, które są 
uczciwe i znane z wyprzedzeniem … dostarczane przed zawarciem … umowy4. 
Umowy muszą zawierać co najmniej następujące elementy: 

– nazwę i adres dostawcy; 

– zapewniane usługi, poziom jakości oferowanych usług, a także czas do pierwszego 
podłączenia; 

– typ usług konserwacyjnych, jeśli są oferowane; 

– sposób, w jaki można otrzymać aktualne informacje dotyczące wszystkich 
obowiązujących taryf i opłat konserwacyjnych; 

– czas obowiązywania umowy, warunki odnowienia i zakończenie świadczenia 
usług oraz wygaśnięcie umowy, istnienie jakichkolwiek praw do odstąpienia od 
umowy; 

– wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat i zwrotów opłat obowiązujących w 
przypadku niedotrzymania poziomu jakości usług określonego w umowie; oraz 

– metody uruchamiana procedury rozstrzygania sporów. 

Europejscy odbiorcy energii otrzymują stosowne powiadomienie o wszelkich 
zamiarach zmian warunków umownych i … o ich prawie do odstąpienia od umowy w 
takich przypadkach5. 

Ogólne warunki są uczciwe i przejrzyste oraz są przedstawione jasnym i 
zrozumiałym językiem6. 

Dostawcy powstrzymują się od stosowania nieuczciwych warunków w umowach 
zawieranych z konsumentami7. 

                                                 
4 Załącznik A lit. a) dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie rynku gazu 

ziemnego 
5 Załącznik A lit. b) dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie rynku gazu 

ziemnego 
6 Załącznik A część lit. d) dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie rynku 

gazu ziemnego 



c) Ewentualne dodatkowe elementy wchodzące w zakres kompetencji państw 
członkowskich 

1. Można uznać za konieczne wprowadzenie następujących elementów do umów na 
dostawę energii: 

– taryfy i dołączone warunki, takie jak parametry kalkulacji taryf oraz wszelkie 
mechanizmy indeksacji muszą być przedstawione w zrozumiałej i przystępnej 
formie; 

– dostępne sposoby płatności i ułatwienia w dokonywaniu płatności; 

– określenie na ile dokładne powinny być pomiary i informacje zawarte w 
rachunkach za zużycie energii przez indywidualnych odbiorców; 

– określenie sposobu informowania odbiorcy o dostępnych sposobach racjonalizacji 
zużycia energii, profile porównawcze odbiorców końcowych i/lub obiektywne 
specyfikacje techniczne urządzeń zużywających energię. 

2. Wszystkie zobowiązania w zakresie informacji na etapie przed zawarciem umowy 
(patrz powyżej lit. a) pozycja pierwsza) powinny być stosowane bez ograniczeń w 
odniesieniu do wszystkich elementów przyszłej umowy. 

C. CENY, TARYFY I MONITOROWANIE 

a) Prawodawstwo wspólnotowe stanowi, że: 

Europejscy odbiorcy energii otrzymują przejrzyste informacje o obowiązujących 
cenach i taryfach oraz standardowych warunkach8. 

Energia elektryczna i gaz ziemny w Europie są w rozsądnych cenach, a ceny energii 
elektrycznej są łatwo i wyraźnie porównywalne i przejrzyste9. 

Europejscy odbiorcy energii otrzymują ofertę zawierającą szeroki wybór metod 
płatności10. 
Europejscy odbiorcy energii mają - na tyle, na ile jest to technicznie wykonalne, 
uzasadnione finansowo i proporcjonalne do potencjalnych oszczędności energii - 
możliwość nabycia po konkurencyjnych cenach indywidualnych liczników, które 
dokładnie oddają rzeczywiste zużycie energii przez odbiorcę końcowego i informują 
o rzeczywistym czasie korzystania z energii11. 

                                                                                                                                                         
7 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich, Dz.U. L 95 z 21.4.1993, str. 29 (dyrektywa w sprawie nieuczciwych umów) 
8 Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej oraz załącznik A lit. c) dyrektywy w 

sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie rynku gazu ziemnego 
9 Załącznik A lit. g) dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie rynku gazu 

ziemnego 
10 Załącznik A część lit. d) dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie rynku 

gazu ziemnego 
11 Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy 2006/32/WE z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego 

wykorzystania energii i usług energetycznych, Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 64 (dyrektywa w sprawie 
efektywności energetycznej) 



Europejscy odbiorcy energii mają prawo do otrzymywania rachunków opierających 
się na rzeczywistym zużyciu energii12. 

c) Ewentualne dodatkowe elementy wchodzące w zakres kompetencji państw 
członkowskich 

1. Właściwe organy na poziomie krajowym powinny monitorować dostępne na 
rynku oferty dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego. Organa te powinny 
upubliczniać wyniki monitorowania cen w sposób umożliwiający porównanie cen i 
podstawowe warunki dostępnych ofert. 

d) Ewentualne dodatkowe elementy do wprowadzenia w drodze samoregulacji 

2. Warunki dotyczące zmian cen powinny umożliwiać odbiorcom łatwe zrozumienie 
ich skutków.  

3. Dostępne powinny być kalkulacje taryf, a informacje dotyczące cen za KW i za 
godzinę powinny być regularnie publikowane. 

4. Rachunki za energię powinny być przekazywane terminowo i w odstępach czasu 
umożliwiających uzyskanie dokładnej i zrozumiałej informacji, odzwierciedlającej 
także rzeczywiste zużycie. 

5. Oferty promocyjne powinny zapewniać europejskim odbiorcom energii 
korzystanie w szerokim zakresie z możliwości odczytu odzwierciedlającego 
rzeczywiste zużycie i informacje na temat okresu poboru energii. 

D. SWOBODNY WYBÓR DOSTAWCY 

a) Prawodawstwo wspólnotowe stanowi, że:  

Państwa członkowskie zapewniają uprawnionym odbiorcom możliwość przełączenia 
się do nowego dostawcy13. 

Europejscy odbiorcy energii nie ponoszą opłat z tytułu zmiany dostawcy14. 

d) Ewentualne dodatkowe elementy do wprowadzenia w drodze samoregulacji 

1. Europejscy odbiorcy energii powinni skorzystać z poprawy skuteczności 
istniejących procedur zmiany dostawcy. Okres czasu konieczny do przełączenia się 
do nowego dostawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego nie powinien zatem 
przekraczać jednego miesiąca. 

2. W przypadku, gdy warunki umowy określają minimalny okres trwania umowy, 
termin wygaśnięcia umowy powinien być wskazany na rachunku. 

                                                 
12 Artykuł 13 ust. 2 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 
13 Artykuł 3 ust. 5 dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i art. 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie 

rynku gazu ziemnego 
14 Załącznik A lit. e) dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie rynku gazu 

ziemnego 



E. INFORMACJA 

a) Prawodawstwo wspólnotowe stanowi, że: 

Europejscy odbiorcy energii otrzymują przejrzyste informacje o obowiązujących 
cenach i taryfach, standardowych warunkach w odniesieniu do dostępu i korzystania 
z usług związanych z energią elektryczną i gazem ziemnym15. 

Europejscy odbiorcy energii otrzymują informacje na temat udziału każdego źródła 
energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednich 
latach … wpływu na środowisko …wynikających z produkcji energii elektrycznej 
przez dostawcę16. 

Europejscy odbiorcy energii mając dostęp do usługi powszechnej zgodnie z 
przepisami przyjętymi przez państwa członkowskie … są poinformowani o swych 
prawach dotyczących usług powszechnych17. 

Europejscy odbiorcy energii przyłączeni do systemu gazowniczego są poinformowani 
o ich prawach dostawy gazu ziemnego o określonej jakości, za rozsądne ceny, 
zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym18. 

Europejscy odbiorcy energii, wraz z rachunkami, umowami lub innymi transakcjami, 
pokwitowaniami, itd., mają prawo do otrzymania następujących informacji: a) 
rzeczywiste aktualne ceny i rzeczywiste zużycie energii; b) roczne porównanie 
rzeczywistego zużycia energii; c) porównanie z przykładowym użytkownikiem 
energii; d) dane teleadresowe, gdzie możliwe jest uzyskanie obiektywnych 
informacji o dostępnych środkach racjonalizacji zużycia energii, profilach odbiorców 
końcowych i specyfikacjach technicznych urządzeń zużywających energię19. 

b) Ewentualne elementy dla wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego 

1. Informacje na temat dostaw energii dla europejskich odbiorców powinny być 
dostępne bez konieczności przeprowadzania obszernych i kosztownych poszukiwań. 

d) Ewentualne dodatkowe elementy do wprowadzenia w drodze samoregulacji 

2. Europejscy odbiorcy energii powinni mieć łatwy dostęp do aktualnych informacji 
na temat: 

– dostaw energii dostępnych w ich rejonie, oraz 

– wszystkich krajowych programów, mechanizmów oraz ram finansowych i 
prawnych promujących racjonalne zużycie energii. 

                                                 
15 Załącznik A lit. c) dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie rynku gazu 

ziemnego 
16 Artykuł 3 ust. 6 dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej 
17 Załącznik A lit. g) dyrektywy w sprawie energii elektrycznej 
18 Załącznik A lit. g) dyrektywy w sprawie rynku gazu ziemnego oraz ogólna zasada traktatowa o 

niedyskryminacji 
19 Artykuł 13 ust. 3 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 



F. REKLAMACJE 

a) Prawodawstwo wspólnotowe stanowi, że: 
Europejscy odbiorcy energii korzystają z przejrzystych, prostych i niedrogich 
procedur rozpatrywania ich skarg20 … gdzie to możliwe, zgodnych z zasadami 
wymienionymi w zaleceniu Komisji 98/257/WE21 i 2001/310/WE22. 

b) Ewentualne dodatkowe elementy wchodzące w zakres kompetencji państw 
członkowskich 

1. Pozasądowe rozstrzyganie sporów, takie jak procedury administracyjne lub 
procedury mediacyjne, powinno umożliwiać rozstrzyganie sporów w sposób uczciwy 
i terminowy (w przeciągu 3 miesięcy) oraz bezpłatny dla odbiorcy. 

2. Powinna zostać wyjaśniona rola organów nadzorujących energetykę w 
rozstrzyganiu sporów, a odbiorcy powinni zostać niezwłocznie o niej 
poinformowani. 

c) Ewentualne dodatkowe elementy do wprowadzenia w drodze samoregulacji 

3. Powinno zachęcić się dostawców i operatorów sieci do uruchomienia jednego 
punktu przyjmowania reklamacji odbiorców. 

G. REPREZENTACJE 

a) Prawodawstwo wspólnotowe stanowi, że: 

Państwa członkowskie przyznają organizacjom konsumenckim prawo wniesienia 
powództwa o zaprzestanie szkodliwych praktyk do sądów lub władz 
administracyjnych, wyznaczonych przez państwa członkowskie23. 

c) Ewentualne dodatkowe elementy wchodzące w zakres kompetencji państw 
członkowskich 

1. Opracowuje się najlepsze sposoby promowania oficjalnych organizacji 
reprezentujących odbiorców energii, które przyczyniają się do regularnej oceny 
rozwoju rynku. 

2. Regularny dialog pomiędzy organizacjami reprezentującymi odbiorców energii i 
pozostałymi zainteresowanymi (partnerzy społeczni, branża, organy nadzorujące, 

                                                 
20 Załącznik A lit. f) dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie rynku gazu 

ziemnego 
21 Zalecenie Komisji 98/257/WE w sprawie zasad mających zastosowanie do organów odpowiedzialnych 

za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich, Dz.U. L 115 z 17.4.1998, str. 31. 
22 Zalecenie Komisji 98/310/WE w sprawie zasad stosowanych przez organy pozasądowe do 

polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich, Dz.U. L 109 z 19.4.1998, str. 56. 
23 Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów 

zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, Dz.U. L 166 z 11.6.1998, 
str. 51 (art. 1, 2 i 3). Od 2003 r. dyrektyw w sprawie rynku energii nie wymienia się w dyrektywie w 
sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk; tę ostatnią dyrektywę stosuje się wyłącznie do 
kwestii wchodzących w zakres dyrektyw konsumenckich, takich jak dyrektywa w sprawie 
nieuczciwych warunków umów i dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. 



przedstawiciele rządu, itd.) na temat wszystkich kwestii związanych z prawami 
odbiorców energii gwarantuje maksymalne wysyłki na rzecz osiągnięcia 
najwyższego poziomu praw odbiorców. 

3. Organizacje konsumenckie i organa odpowiedzialne za ochronę odbiorców 
powinny współpracować w celu sprawdzenia rzetelności informacji przekazywanych 
przez dostawców energii elektrycznej i gazu ziemnego. 

H. DZIAŁANIA SPOŁECZNE 

a) Prawodawstwo wspólnotowe stanowi, że: 

Państwa członkowskie … w szczególności zapewniają wprowadzenie odpowiednich 
zabezpieczeń chroniących słabych odbiorców, łącznie ze środkami pomagającymi 
tym odbiorcom uniknąć odłączenia od sieci24. 

b) Ewentualne elementy dla wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego 

1. Europejscy odbiorcy energii o szczególnych potrzebach spowodowanych 
jakąkolwiek niesprawnością lub znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej 
powinni korzystać z niezbędnych usług energetycznych dla zachowania zdrowia 
fizycznego i psychicznego oraz dobrego samopoczucia, po rozsądnych cenach lub, w 
razie konieczności, bezpłatnie. 

2. Państwa członkowskie powinny przyjąć i opublikować definicję odbiorców w 
trudnej sytuacji, która będzie stosowana przez wszystkich dostawców energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, w przypadkach, gdy dostawy gazu ziemnego spełniają 
podstawowe potrzeby gospodarstw domowych bez konieczności składania 
odpowiednich wniosków przez odbiorców w trudnej sytuacji. 

3. Państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie praw związanych ze 
statusem odbiorcy w trudnej sytuacji bez nakładania nadmiernych obciążeń na 
zainteresowanych odbiorców. Szczególną uwagę należy zwrócić na przypadki 
odbiorców, którym grozi odłączenie od sieci. 

4. Istniejące rozwiązania, korzystne dla odbiorców w trudnej sytuacji, powinny być 
prawidłowo ukierunkowane i poddawane okresowej ocenie. Powinny być 
odpowiednio zrównoważone, aby nie wstrzymywać otwarcia rynku, nie powodować 
dyskryminacji wśród europejskich dostawców energii, nie zakłócać konkurencji, nie 
ograniczać odsprzedaży lub nie skutkować traktowaniem w sposób dyskryminujący 
innych odbiorców. 

c) Ewentualne dodatkowe elementy wchodzące w zakres kompetencji państw 
członkowskich 

5. Państwa członkowskie powinny interweniować na rynku w celu wprowadzenia 
cen i warunków socjalnych dla odpowiednio zdefiniowanych kategorii odbiorców 
energii elektrycznej i gazu ziemnego na obszarach oddalonych lub o szczególnych 

                                                 
24 Artykuł 3 ust. 5 dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i art. 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie 

rynku gazu ziemnego 



potrzebach, lub przynajmniej powinny zapewnić takim odbiorcom systematyczny 
dostęp do najtańszej oferty na rynku. 

I. NIEUCZCIWE PRAKTYKI HANDLOWE 

a) Prawodawstwo wspólnotowe stanowi, że: 

Europejscy odbiorcy energii są chronieni przed nieuczciwymi i mylącymi metodami 
sprzedaży25. 

Nieuczciwe praktyki handlowe są zabronione na mocy dyrektywy o nieuczciwych 
praktykach handlowych26. 

– Obywatele Europy są skutecznie chronieni przed naciskami w postaci 
wprowadzających w błąd i agresywnych praktyk27, zwłaszcza w celu zmiany 
dostawcy.  

– Uciążliwe lub niewspółmierne bariery pozaumowne, które przedsiębiorca 
wykorzystuje, aby przeszkodzić konsumentowi w wykonaniu jego praw umownych, 
w tym prawa do wypowiedzenia umowy lub do rezygnacji na rzecz innego 
przedsiębiorcy mogą być uznane za nieuczciwe praktyki handlowe28. 

c) Ewentualne dodatkowe elementy wchodzące w zakres kompetencji państw 
członkowskich 

1. Organa broniące interesów odbiorców i krajowe organa nadzorujące powinny 
skutecznie ze sobą współpracować w celu osiągnięcia możliwe najlepszych 
wyników. 

 

                                                 
25 Załącznik A ostatnie zdanie lit. d) dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywy w 

sprawie rynku gazu ziemnego 
26 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca 

nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, Dz.U. L 149 z 11.6.2005, str. 22. (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach 
handlowych) 

27 Artykuł 11 dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych 
28 Artykuł 9 lit. d) dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych 
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