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Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/5751
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0154/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: 201100751.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0154 A   SK            31-03-2011 A   NOTIF

2. A

3A. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Abteilung C2/1
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 5433
Telefax +43-1/715 96 51 oder +43-1/712 06 80
E-Mail: not9834@bmwfj.gv.at

3B. Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
A-1040 Wien, Karlsgasse 5
Telefon +43/1/5855567
Telefax +43/1/585 55 67-99
E-Mail: office@fsv.at

4. 2011/0154/A - B00

5. RVS 08.17.02 Technické zmluvné podmienky, betónové povrchy, zhotovenie 
povrchov  

6. Táto RVS sa používa na zhotovenie betónových povrchov pre dopravné 
plochy. Povolené odchýlky od týchto ustanovení pre dopravné plochy s triedami 
zaťaženia V a VI (viď RVS 03.08.63) ako aj doplňujúce ustanovenia pre 
cyklistické trasy a chodníky možno zistiť z prílohy (viď bod 16.1).

7. - 

8. Úvodné poznámky, rozsah pôsobnosti, pokyny, stavebné prevedenie, 
príprava betónovej zmesi, zhotovenie povrchu, betónovanie pri nízkych alebo 
vysokých teplotách, schválenie premávky, požiadavky na stavebné materiály, 
skúšky pred a počas vykonávania stavby, kolaudácia, funkčné požiadavky, ústupky 
v kvalite, náklady na skúšky, záruka, tabuľky a znázornenia, citované smernice 
a normy, smernice a normy, na ktoré je potrebné dodatočne prihliadať, príloha  

9. Doteraz platnú RVS 08.17.02 (dátum vydania 1.3.2007) bolo potrebné na 
žiadosť ASFINAG prispôsobiť požiadavkám na drsnosť vozovky vyplývajúcich zo 
skúseností ASFINAG a harmonizovať s podobnými požiadavkami v oblasti asfaltových
povrchov.

Po niekoľkých škodových udalostiach, ktoré sa stali v poslednej dobe, 
boli okrem toho potrebné ďalšie špecifikácie v podmienkach o kolaudácii.

10. Odkaz na základné texty: RVS 08.17.02: Technické zmluvné podmienky, 
betónové povrchy – zhotovenie povrchov (1. marec 2007)
Základné texty boli odovzdané v rámci predchádzajúceho oznámenia: 2007/100/A

11. Nie 

12. -
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13. Áno. Notifikovaný súbor pravidiel podlieha autorskému právu navrhovateľa
a tento vylučuje bezplatné verejné publikovanie.

14. Nie 

15. -

16. Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE. Návrh nemá podstatné účinky na medzinárodný obchod.

Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

Nie. Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením

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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