Rövid válaszos áttekintő táblázat - az egyes cellákhoz tartozó részletes válaszokat a 4 számú lap tartalmazza

Ország

Austria / Ausztria

Partneriroda

CERHA HEMPEL

1. ösztönzők, támogatások a fogyasztók részére, hogy
csatlakozzanak a távfűtési rendszerhez amennyiben az elérhető?

2. kötelezető számukra a csatlakozás a távfűtési rendszerhez
amennyiben az elérhető számukra?

A helyi és távfűtés szállítására, valamint helyi és távhűtési célokra szolgáló nincs
csővezetékek építését elősegítő szövetségi törvény támogatásokat biztosít a
távfűtés előmozdítása érdekében. A lakhatási támogatások általában
elősegítik a távfűtésre való kapcsolódást. Ezért el lehet mondani, hogy a
közvetett kényszer csak a felújításokat támogató intézkedésekkel (például a
távfűtéssel történő összekapcsolódás) összefüggő lakhatási támogatások
miatt jön létre. A lakhatási támogatások a szövetségi államok hatásköre.

3. kivethetőek szankciók, büntetések amennyiben a
4. szabályok, amelyek alapján csak azon
5. a meglévő távfűtést használó fogyasztók
fogyasztó nem csatolakozik az elérhető távfűtési
fogyasztók mentesülnek a távhőrendszer történő
számára csak akkor lehetséges a távfűtési
rendszerhez?
csatlakozás alól akik egy környezetbarátabb fűtési rendszerről való lecsatlakozás, ha bizonyos
módot használnak?
feltétleknek megfelelnek?
nincs
nincs
nincs
nincs

Egyebek

További részletek a 4. lapon találhatóak.
Bulgaria / Bulgária Penkov-Markov

A különböző távhőszolgáltatók maguk határozzák meg a fogyasztók saját
távhőhálózathoz történő csatlakozásának (a velük való szerződéskötést)
ösztönzési eszközeit. E tekintetben különböző típusú gyakorlatok vannak,
példának okáért (i) kedvezmény biztosítása azon új/hűséges ügyfeleknek,
akik időben és az egyéni szerződédükben meghatározott feltételeknek
megfelelően fizetik a számlájukat, (ii) a nyújtott szolgáltatás árának
rögzítése tekintet nélkül a ténylegesen felhasznált mennyiségtől, stb.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

További részletek a 4. lapon találhatóak.
Croatia /
Horvátország
Cyprus / Ciprus

Hamzekovic

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Chrysostomides

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Denmark / Dánia

Kromann Reumert

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Estonia /
Észtország

Cobalt

nincs

Tallinnban a távfűtési hálózathoz való csatlakozás kötelező, kivéve
néhány helyzetet. Kivételt képeznek a fentiek alól azon személyek,
akik a távfűtési régió meghatározásának időpontjában (azaz amikor
kiterjesztik a területükre) nem használnak távfűtést, nekik nem kell
csatlakozniuk a hálózathoz.

A fogyasztók távhőhálózathoz való csatlakozására
vonatkozó kötelezettség az építési engedélyhez
kapcsolódik. Így azok a fogyasztók, akik nem
csatlakoznak a távhőhálózathoz, megsértenék építési
engedélyüket, és ezért bírságot kapnának. A lehetséges
bírság 1200 EUR magánszemélyek és 32000 EUR jogi
személyek esetében.
A fentiek mellett az illetékes hatóság a jogsértő felet
kötelezheti is arra, hogy tartsa be az építési engedélyt.

Amint azt a 2. és 5. kérdésben megjegyeztük,
mentesség vonatkozik a tallini távhőhálózat kapcsán
azokra az épületekre, amelyek üzemanyag-mentes
megújuló forrásokból fűtöttek, így nem kötelesek
csatlakozni a távhőhálózathoz.

Tallinban az aktuális fogyasztók szigorú feltételek nincs
mellett kapcsolódhatnak le a távhőhálózatról.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

További részletek a 4. lapon találhatóak.
Finland /
Finnország

Roschier

nincs

A korábbi szabályozás tartalmazott kötelezettségeket, és
A korábbi szabályozás tartalmazott kötelezettségeket, és ezek
néhány esetben még kötőerővel rendelkeznek. Ugyanakkor a jelenleg ezek néhány esetben még kötőerővel rendelkeznek.
hatályos nemzeti szabályozás nem tartalmaz ilyen rendelkezéseket. Ugyanakkor a jelenleg hatályos nemzeti szabályozás
nem tartalmaz ilyen rendelkezéseket.
További részletek a 4. lapon találhatóak.
További részletek a 4. lapon találhatóak.

A korábbi szabályozás tartalmazott kötelezettségeket,
és ezek néhány esetben még kötőerővel rendelkeznek.
Ugyanakkor a jelenleg hatályos nemzeti szabályozás
nem tartalmaz ilyen rendelkezéseket.

A korábbi szabályozás tartalmazott
kötelezettségeket, és ezek néhány esetben még
kötőerővel rendelkeznek. Ugyanakkor a jelenleg
hatályos nemzeti szabályozás nem tartalmaz
ilyen rendelkezéseket.

nincs

Greece /
Görögország
Ireland / Írország

Zepos and Yannopulos

nincs

nincs

nincs

nincs

További részletek a 4. lapon találhatóak.
nincs

nincs

Arthur Cox

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Liechtenstein

Marxer & Partner

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Luxembourg /
Luxemburg
Malta / Málta

Arendt

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Ganado

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

The Netherlands /
Hollandia

HOUTHOFF

nincs

A Holland Gáztörvény (10. § (7)) szintén biztosít néhány kivételt a kis nincs
végfelhasználók gázhálózathoz történő csatlakozási kötelezettségét
illetően, ideértve azt az esetet is, ha a területet olyan területnek jelölik
ki, ahol van (vagy lesz) távhőhálózat (vagy egyéb energetikai
infrastruktúra, amely kielégíti a végfelhasználók hőigényét). A terület
"távhő területnek" történő kijelölése az önkormányzati hivatal
hatáskörébe tartozik, aki erről értesíti a Holland Fogyasztói és
Piachatóságát, és ez utóbbi kötelező nyilvántartást vezet a releváns
mentesített területekről.

nincs

nincs

nincs

Poland /
Lengyelország

Wardynski & Partners

Léteznek jutalmak a fűtéskorszerűsítésre és felújításra. Új szabályok
megfontolás alatt vannak, amelyek a többlakásos lakóépületek
Fűtésrendszer-felújítási és Felújítási Alapját támogatnák. Továbbá számos
helyi önkormányzat fogadott el helyi szabályokat és tilalmakat az egyedi
fűtésrendszerek használatával kapcsolatban (gyakran a szmogellenes
határozat részeként), gyakran társfinanszírozóként fellépve, ezzel is
bátorítva a távhőhálózathoz történő csatlakozást. Például 2019
szeptemberével Krakkó betiltotta a szén- és fatüzelésű kályhák használatát.
Hangsúlyozni kell, hogy habár a távhőszolgáltató cégeknek biztosítaniuk kell
az új fogyasztók hálózathoz történő csatlakoztatását, ezen kötelezettségük
nem abszolút.

Jelenleg nincs olyan szabályozás, mely kötelezővé tenné az épületek nincs
és más építmények távhőhálózathoz történő csatlakozását. Jelenleg
folyamatban van az 1997-es energiajogi törvény módosítása és olyan
szabályok bevezetése, melyek általában véve kötelezővé tennék a
tulajdonosok számára, hogy az épületeket és építményeket
távhőhálózathoz csatlakoztassák, amennyiben mind a technikai, mind
az anyagi feltételek fennállnak. Az új szabályozás hatályba lépése
ebben az évben várható.

Az előzőekben leírtak szerint, az új szabályozás
értelmében lesz lehetőség a távhőhálózathoz történő
csatlakozás alól mentesülni, amennyiben a fogyasztó
rendelkezik egyedi, környezetbarát energiaforrással
(továbbá amennyiben egy meghatározott terület
vonatkozásában a távhőenergia ára jelentősen
magasabb az átlagárnál).

nincs

A helyi szabályozások (Masovica, Lodz és
Mapoldka Tartományok és Krakkó Város
szabályozása áll rendelkezésre) külön lapon
szerepel.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

A helyi szabályozások részletesen
meghatározzák, hogy milyen fűtési technológia
használható, milyen támogatások érhetőek el és
igazolásokkal rendelkeznie a
kedvezményezettnek.

További részletek a 4. lapon találhatóak.
További részletek a 4. lapon találhatóak.

További részletek a 6. lapon találhatóak.
További részletek a 4. lapon találhatóak.

Portugal /
Portugália
Romania /
Románia

Morais Leitao

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

NNDKP

nincs

Országos szinten nincs. Azonban egyes helyi önkormányzatok
nincs
megkíséreltek másodlagos jogszabályokat elfogadni/végrehajtani önkormányzati határozatok - meghatározva olyan területeket,
melyeknek kötelező csatlakozni a távhőhálózathoz.A román
Versenytanács szerint az egységes fűtési területen újonnan létesített
társasházak viszonylatában a távhőhálózathoz való kötelező és
kizárólagos csatlakozás előírása sértené a versenyszabályokat.

nincs

A helyi hatóságok - az országos szabályokon túli további feltételeket szabhatnak, melyek
következtében további dokumentumok lehetnek
szükségesek a lecsatlakozáshoz és az új, önálló
fűtési rendszer kialakításához. Azonban minden
hasonló szabályozásnak meg kell felelnie a
versenyjogi szabályoknak.

Az egyes önkormányzatok meghatároznak olyan
területeket (ún. egységes fűtési területeket), ahol
egységesen egy fajta technikai fűtési megoldást
kell alkalmazni.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

Slovakia /
Szlovákia

Cechova & Partners

Az országos jogalkotás szintjén nincs olyan jogszabály, mely a fogyasztók
nincs
távhőhálózathoz történő csatlakozását ösztönözné. Megjegyzésként, a
szlovák jogalkotás "központi hőellátó rendszer" néven illeszti be saját
fogalmi rendszerébe. Azonban számos olyan ösztönző szabály van, mely az
épületek fűtésrendszerének korszerűsítésére vonatkozik. (pl.: termikus
energia használata, napkollektorok telepítése, biomassza tüzelésű kazánok
telepítése, hőszivattyúk telepítése).
További részletek a 4. lapon találhatóak.

Slovenia /
Szlovénia

Selih

A fogyasztók távhőszolgáltatáshoz történő csatlakozásának ösztönzése a
Szlovén Ökoalap által nyújtott támogatások és hitelek alapján történik (az
alapot a szlovén kormány hozta létre) Az alap honlapja (melynek angol
verziója nem túlzottan kiterjedt) és a jelenleg elérhető távhőszolgáltatáshoz
történő csatlakozást ösztönző támogatásokról, valamint hitelekről elérhető
információk itt érhetők el (csak szlovén nyelven).
További részletek a 4. lapon találhatóak.

A szlovén energiatörvény 29. § (8) bekezdése (angolul és szlovénul
itt érhető el, kérjük vegye figyelembe, hogy a nem hivatalos angol
fordítás nem teljesen hatályos) lehetővé teszi az önkormányzatok
számára, hogy fontossági sorrendet állítsanak fel a fűtésre
felhasználható energiaforrásokról. Ennek megfelelően az
önkormányzatok kötelezővé tehetik a fogyasztók számára a
hőszolgáltatási rendszer használatát (amennyiben elérhető és
feltéve, ha a fogyasztók nem egyéb, megengedett energiatermelő
megoldásokat használnak). Egyes települések alkalmazták a fenti
lehetőséget, például Ljubljana (itt érhető el kizárólag szlovén nyelven)
és Novo mesto (itt érhető el szintén csak szlovén nyelven).

További részletek a 4. lapon találhatóak.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

Előfordultak olyan esetek, ahol a helyi önkormányzat
akadályozta a meglévő távhőhálózatról történő
lecsatlakozást (számos esetben a helyi önkormányzat
társ- vagy egyedüli tulajdonosa a távhőszolgáltatást
végző vállalatnak). Ezekben az esetekben a helyi
önkormányzatok olyan határozatokat hoztak, melyekben
megtiltották a többlakásos lakóépületek számára egyedi,
független fűtésrendszer kialakítását, melyek a már
meglévő távhőhálózathoz voltak csatlakozva.

Előfordultak olyan esetek, ahol a helyi önkormányzat
akadályozta a meglévő távhőhálózatról történő
lecsatlakozást (számos esetben a helyi önkormányzat
társ- vagy egyedüli tulajdonosa a távhőszolgáltatást
végző vállalatnak). Ezekben az esetekben a helyi
önkormányzatok olyan határozatokat hoztak, melyekben
megtiltották a többlakásos lakóépületek számára
egyedi, független fűtésrendszer kialakítását, melyek a
már meglévő távhőhálózathoz voltak csatlakozva.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

A helyi önkormányzatok előírhatnak különböző
szankciókat (mint például bírságot) a
távhőszolgáltatáshoz nem csatlakozó fogyasztók
számára. Ennek megfelelően a kilátásba helyezett
szankciókat esetről esetre kell megvizsgálni.

Amint azt már az előzőekben kifejtettük, a helyi
önkormányzatok meghatározhatnak egy fontossági
sorrendet az energiatermelő megoldásokat illetően és a
fogyasztók ennek megfelelően még környezetbarátabb
megoldásokat is használhatnak (az önkormányzat
előírásai szerint) abban az esetben is, amennyiben
elérhető távhőszolgáltatás.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

Bár vannak olyan részletszabályok, amelyek a nincs
megszűntetésre vonatkoznak, de azok a
felhasznált megujuló / nem megujuló energia
arányaira vonatkoznak, nem pedig a távfűtésre.
További részletek a 4. lapon találhatóak.

Továbbá a helyi önkormányzatok további
szabályokat határozhatnak meg a fogyasztók
távhőszolgáltatásról történő lecsatlakozását
illetően (például magasabb
energiatakarékossággal rendelkező
energiatermelési módszerekre váltás érdekében).

Szlovén energiatörvény 29. § (8) bekezdés: helyi
energetikai koncepciókat szabályoz, valamint
lehetővé teszi helyi önkormányzatok számára,
hogy fontossági sorrendet állapítsanak meg az
energiatermelési módszerek tekintetében.
282-311. § tartalmaznak szabályokat, melyek a
távhőszolgáltatásra vonatkoznak.

További részletek a 4. lapon találhatóak.
További részletek a 4. lapon találhatóak.

További részletek a 4. lapon találhatóak.

További részletek a 4. lapon találhatóak.
Sweden /
Svédország

VINGE

nincs

Habár nincsen erre vonatkozó szabályozás érvényben, a figyelmébe nincs
ajánljuk, hogy olyan előfordult már, hogy egy önkormányzat által árult
ingatlan megvásárlásához feltételként szabta meg a vevőnek, hogy a
körzeti távhőhálózathoz kell csatlakoznia. A Stockholmi Körzeti
Bíróság úgy találta, hogy tekintettel az önkormányzat alacsony
mértékű piaci részesedésére, az ilyen feltétel szabása nem sérti a
Svéd Versenytörvényt.
További részletek a 4. lapon találhatóak.

nincs

A svéd távhőszolgáltatási törvény 6. §-a
értelmében a szerződésnek tartalmaznia kell a
szerződés megszüntetésére vonatkozó
rendelkezéseket. Továbbá, a fogyasztónak
jogában áll felmondani a távhőszolgáltatási
szerződést, amennyiben a távhőszolgáltató
egyoldalúan módosítja a szerződést a fogyasztó
hátrányára (Távhőszolgáltatási törvény 22. §).
.
Fontos megjegyezni azonban, hogy a fogyasztó
egyik távhőszolgáltatóról másikra való átállása
problematikus lehet. Ugyanakkor jogszabályi
akadálya nincs sem a váltásnak, sem a
szerződésből való kilépésnek.
További részletek a 4. lapon találhatóak.

nincs

