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<Ak sa vyhlásenie vzťahuje len na proces zachytávania požiadaviek:>
VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O POSTUPE ZACHYTÁVANIA POŽIADAVIEK
<Ak sa vyhlásenie vzťahuje na proces zachytávania požiadaviek a na významnú zmenu:>
VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA TÝKAJÚCE SA POSTUPU ZACHYTÁVANIA POŽIADAVIEK A NA VÝZNAMNÚ ZMENU
My, žiadateľ:
[PLNÝ NÁZOV ŽIADATEĽA]
[POŠTOVÁ ADRESA]
<Ak sa vyhlásenie vzťahuje len na proces zachytávania požiadaviek:>
podľa článku 13 a bodu 18.10 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/545 vyhlasujeme, že sme v súvislosti 
s vozidlom a/alebo typom vozidla [NÁZOV/STRUČNÝ OPIS VOZIDLA A/ALEBO TYPU VOZIDLA]:
<Ak sa vyhlásenie vzťahuje na proces zachytávania požiadaviek a na významnú zmenu:>
podľa článku 13 a bodov 18.10 a 18.12 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/545 a článku 16 nariadenia (EÚ) 
č. 402/2013 vyhlasujeme, že sme v súvislosti s vozidlom a/alebo typom vozidla NÁZOV/STRUČNÝ OPIS VOZIDLA A/ALEBO TYPU VOZIDLA]:
<Identifikácia vozidla a/alebo typu vozidla musí umožniť jedinečnú identifikáciu a jeho vysledovateľnosť; okrem názvu projektu alebo názvu vozidla sa odporúčajú aj identifikačné čísla, ako je číslo typu (návrhu typu) ID v databáze ERATV, európske číslo vozidla EVN a pod.>
	vykonali proces zachytávania požiadaviek, ktorý spĺňa požiadavky článku 13 a prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/545;
	všetky uplatniteľné požiadavky potrebné na splnenie základných požiadaviek prílohy III k smernici (EÚ) 2016/797 riadili (identifikovali, implementovali a skontrolovali);
	všetky identifikované nebezpečenstvá a súvisiace riziká riadili a kontrolovali na prijateľnej úrovni;
	postup zachytávania požiadaviek a jeho uplatňovanie na vozidlo a/alebo typ vozidla nechali nezávisle posúdiť [AKREDITOVANÝM/UZNANÝM] orgánom posudzovania zhody podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 402/2013:

<Tam, kde bolo zapojených niekoľko orgánov AsBo, napr. jeden, ktorý sa vzťahuje na základnú požiadavku pre bezpečnosť, a druhý, ktorý sa vzťahuje na všetky ostatné základné požiadavky, je potrebné predložiť dve nezávislé hodnotiace správy; podľa potreby treba nižšie doplniť ďalšie riadky.>
[PLNÝ NÁZOV AsBo]
[ID ČÍSLO AsBo V DATABÁZE ERADIS]
[POŠTOVÁ ADRESA AsBo]
V súlade s touto nezávislou hodnotiacou správou:
[NÁZOV, REFERENČNÉ ČÍSLO, DÁTUM VYDANIA A VERZIA SPRÁVY O NEZÁVISLOM POSÚDENÍ]
<Ak sa vyhlásenie vzťahuje na proces zachytávania požiadaviek a na významnú zmenu, uveďte tento odsek:>
	vhodnosť uplatňovania postupu riadenia rizík stanoveného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 
č. 402/2013, ako aj jeho výsledkov týkajúcich sa významnej zmeny nezávisle posudzoval podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 402/2013 [AKREDITOVANÝ/UZNANÝ] orgán posudzovania zhody podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 402/2013:

[PLNÝ NÁZOV AsBo]
[ID ČÍSLO AsBo V DATABÁZE ERADIS]
[POŠTOVÁ ADRESA AsBo]
V súlade s touto nezávislou hodnotiacou správou:
[NÁZOV, REFERENČNÉ ČÍSLO, DÁTUM VYDANIA A VERZIA SPRÁVY O NEZÁVISLOM POSÚDENÍ]
Základné požiadavky, na ktoré sa vzťahuje nezávislé posúdenie, sú:
	bezpečnosť;
	spoľahlivosť a dostupnosť;
	zdravie;
	ochrana životného prostredia;
	technická zlučiteľnosť;
	prístupnosť.

<Upravte zoznam základných požiadaviek uvedených vyššie na tie, na ktoré sa vzťahuje nezávislé posúdenie zo strany AsBo; upozorňujeme, že „bezpečnosť“ nemôže byť nikdy vyňatá zo zoznamu, keďže uplatňovanie postupu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2018/545 a nezávislé posúdenie
zo strany AsBo je povinné.>

Dňa:
[dátum DD/MM/RRRR]

Podpis žiadateľa:
[Meno, priezvisko]


