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Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/52956
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0631/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201102956.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0631 A   SK            12-12-2011 A   NOTIF

2. A

3A. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Abteilung C2/1
A-1011 Wien, Stubenring 1
Telefon: +43-1-71100-5245
Telefax:  +43-1-71100-93-5245
E-Mail: not9834@bmwfj.gv.at

3B. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
Landesamtsdirektion - Stabstelle Verfassungsdienst
Telephon: +43 2682/600
Telefax: +43 2682/61884
E-Mail: post.vd@bgld.gv.at

4. 2011/0631/A - B00

5. Nariadenie burgenlandskej krajinskej vlády zo dňa ………………….., ktorým sa 
mení burgenlandské nariadenie o podpore bytovej výstavby 2005 - Bgld. WFVO 2005 
(Novela burgenlandského nariadenia o podpore bytovej výstavby 2012)

6. Produkty a služby v oblasti bytovej výstavby

- ustanovenia týkajúce sa opatrení na vytvorenie bezbariérového prístupu

- rozšírenie existujúcich noriem kvality pre podporu výstavby alebo 
rozsiahlej sanácie obytných budov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov 
a bežných škodlivých látok; zvýšenie záväzných energetických parametrov, ako 
podmienka vhodnosti  

7. - 

8. Predmetné nariadenie upravuje poskytovanie podpory v oblasti bytovej 
výstavby. Mimoriadny dôraz sa kladie na podporu ekologických a energeticky 
úsporných budov, aby sa prostredníctvom adekvátnych podnetov prispelo 
k dosiahnutiu cieľov Kjótskeho protokolu, ako aj k optimálnej realizácii dohody 
podľa čl. 15a B-VG medzi spolkovou republikou a krajinami, o opatreniach 
v sektore budov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, Spolkový vestník 
č. 64/2009. 

V podstate by sa nariadením mali realizovať tieto zámery:
1. Doterajšie predpisy pre výpočet výšky možného príplatku za polohu 

v centre neboli dostačujúce. Zodpovedajúce doplnenie by uložením jednotných 
kritérií malo zabezpečiť účelné pridelenie príplatkov za polohu v centre.

2. Aby pri opatreniach na vytvorenie bezbariérového prístupu došlo 
k zlepšeniu, budú stanovené dodatočné kritériá. V každom prípade je potrebné 
zabezpečiť bezbariérový prístup do viacposchodových obytných budov.

3. Výpočet výšky podpory pri kúpe starého domu by mal byť okrem 
doterajšieho spôsobu výpočtu alternatívne prepojený aj s energetickým parametrom
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objektu.

4. Vyplatenie príspevku na bývanie sa má vykonávať mesačne a úžitková 
plocha, na ktorú sa poskytuje podpora, bude prispôsobená ustanoveniam iných 
spolkových krajín.

9. Vykonávanie čl. 15a B-VG dohody medzi spolkovou republikou a krajinami, 
o opatreniach v sektore budov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, 
Spolkový vestník č. 64/2009.

Úpravy na základe nadobudnutia účinnosti burgenlandského zákona 
o minimálnom zabezpečení

Zlepšenia pre ľudí so špeciálnymi potrebami a staršie osoby

Realizácia jednotlivých ustanovení prostredníctvom možností zlepšenia, 
na ktoré poukazuje vykonávaná prax.

10. Odkaz na základné texty: Burgenlandský zákon o podpore bytovej výstavby 
2005 – Bgld. WFG 2005

11. Nie 

12. -

13. Nie 

14. Nie 

15. Hodnotenie dopadov je uvedené v úvodnom liste a vo vysvetlivkách 
k predloženému návrhu nariadenia.

16. Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE - Návrh nemá podstatné účinky na medzinárodný obchod.

Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

NIE - Návrh nemá podstatné účinky na medzinárodný obchod.

Catherine Day
Generalsekretärin
Europäische Kommission

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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