
 

Energia elektryczna: Sześć nowych praw dla
konsumentów w UE
 
Konsumenci będą mieli dodatkowe prawa z zakresu dostępu do energii elektrycznej
dzięki nowym unijnym przepisom dotyczącym dostępu do porównywarek cen i
samodzielnie wyprodukowanej energii.
 

Dowiedz się więcej o dodatkowych prawach, z których wkrótce będziesz mógł korzystać jako
konsument energii elektrycznej:
 
1. Wytwarzanie energii w domu i jej sprzedaż
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Konsumenci i społeczności lokalne będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku
energii elektrycznej: wytwarzając własną energię elektryczną, konsumując ją lub sprzedając do
sieci albo na rynku.
 
2. Ułatwienie procedury zmiany dostawcy
 
Konsumenci będą mieli możliwość szybszej zmiany dostawcy energii elektrycznej (na początku
w ciągu trzech tygodni, a najpóźniej w 2026 r. w ciągu 24 godzin). Zmiana nie będzie podlegać
żadnej opłacie, chyba że nastąpi rozwiązanie umowy na czas określony przed jej
wygaśnięciem. Jednak i w tym przypadku opłaty będą musiały być proporcjonalne i nie powinny
przekraczać bezpośrednich strat ekonomicznych dla dostawcy.
 
3. Zapewnienie dostępu do niezawodnej strony porównującej ceny
 
Przed zmianą dostawcy ważne jest poznanie faktów. W niektórych krajach UE konsumenci
energii mogą korzystać z internetowych narzędzi do porównywania cen usług oferowanych
przez dostawców energii elektrycznej. Unijni prawodawcy zapewnili, że konsumenci w każdym
kraju UE będą mieć bezpłatny dostęp do przynajmniej jednego takiego narzędzia, które
powinno spełniać minimalne standardy jakości.
 
Przy okazji przypominamy, że zgodnie z już obowiązującymi przepisami, masz prawo do
odstąpienia od nowej umowy w ciągu 14 dni, jeśli została ona zawarta za pośrednictwem
Internetu lub telefonu.
 
4. Przejrzyste rachunki za energię
 
Wielu klientów wciąż nie rozumie szczegółów swoich rachunków za energię elektryczną, jak
wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską. Nowe przepisy powinny
przyczynić się do poprawy sytuacji - dostawcy będą zobowiązani do przedstawienia informacji
na temat zużycia energii i kosztów w łatwy do zrozumienia sposób.
 
5. Łatwe monitorowanie zużycia energii
 
Klienci będą mogli poprosić o inteligentny licznik, który pokazuje zużycie energii i koszty w
czasie rzeczywistym oraz sam wysyła informację o zużyciu energii za dany okres (jego odczyt
nie wymaga wizyty inkasenta). Liczniki powinny zostać zainstalowane na uczciwych zasadach
w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić
wdrożenie inteligentnych liczników, ale nie są zobowiązane do sfinansowania instalacji, jeśli ich
koszty przewyższają korzyści.
 
Konsumenci powinni mieć możliwość dostosowania zużycia energii również w oparciu o
informacje cenowe z rynku w czasie rzeczywistym, jeśli zdecydują się na „dynamiczną umowę
cenową na energię elektryczną” - wariant przewidziany w nowych przepisach.
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/consumer-rights-and-protection/comparison-tool-websites-run-national-authority
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/energy-supply/contracts-energy-consumption/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/energy-supply/contracts-energy-consumption/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=53331


6. Ochrona wrażliwych odbiorców energii
 
Państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia dostawy energii elektrycznej do
wrażliwych odbiorców i gospodarstw domowych, na przykład poprzez zapewnienie świadczeń
za pośrednictwem systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Powyższe zasady są częścią szerszej reformy rynku energii elektrycznej i pakietu „Czysta
energia dla wszystkich Europejczyków”. Reforma ma na celu wzmocnienie współpracy między
państwami członkowskimi w przypadku kryzysu energetycznego, zwiększenie konkurencji na
rynku i ułatwienie przejścia na czyste źródła energii jak wiatrowa i słoneczna.
 
Nowe zasady zostaly zatwierdzone przez Parlament we wtorek. Po formalnym przyjęciu
dyrektywy przez  Radę, kraje członkowskie będą musiały wdrożyć ją do ustawodawstwa
krajowego do 31 grudnia 2020 r.
 
Więcej informacji
Proekologiczny i prokonsumencki rynek energii elektrycznej w UE (Komunikat prasowy)
Wniosek - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej
Najważniejszy temat: Unia energetyczna
Najważniejszy temat: Walka ze zmianą klimatu
Posłowie Komisji ds. Energii potwierdzają porozumienie w sprawie reformy rynku energii
elektrycznej w UE (23 styczeń 2019 r.) (w języku angielskim)
Briefingi na tematy związane z energią elektryczną (w języku angielskim)
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20180109STO91387/czysta-energia-ue-stawia-na-odnawialne-zrodla-i-efektywnosc
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20180109STO91387/czysta-energia-ue-stawia-na-odnawialne-zrodla-i-efektywnosc
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190321IPR32108/proekologiczny-i-prokonsumencki-rynek-energii-elektrycznej-w-ue
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c7e47f46-faa4-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c7e47f46-faa4-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/20150316TST34725
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20141118TST79414
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=electricity

