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Liite V

EY-TYYPPITARKASTUS

A) Turvakomponentin EY-tyyppitarkastus

1. EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos toteaa ja todistaa, että turva-
komponentin mallikappale hissiin oikein asennettuna mahdollistaa sen, että hissi
täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

2. Turvakomponentin valmistajan tai tämän yhteisön alueelle sijoittuneen edustajan on
jätettävä EY-tyyppitarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle
laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:
— turvakomponentin valmistajan nimi ja osoite ja jos hakemuksen on jättänyt val-

mistajan yhteisön alueelle sijoittunut edustaja, myös hänen nimensä ja osoitteen-
sa,

— kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole jätetty toiselle ilmoitetulle
laitokselle,

— tekniset asiakirjat,
— turvakomponentin mallikappale tai yksityiskohtaiset tiedot paikasta, jossa se voi-

daan tarkastaa. 

Ilmoitettu laitos voi perustellusta syystä pyytää lisää mallikappaleita.

3. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, että turvakomponentti hissiin
oikein asennettuna mahdollistaa sen, että hissi täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

Teknisten asiakirjojen on tarvittaessa sisällettävä seuraavat seuraavat tiedot arvioin-
nin suorittamiseksi:

— turvakomponentin ja sen käyttöalueen sekä käyttöolosuhteiden yleinen kuvaus.
Kuvaukseen on sisällyttävä  mahdolliset nopeus-, kuormitus- ja tehorajat sekä
tarkoitetut käyttöolosuhteet (erityisesti räjähdysvaarallinen ympäristö ja epäedul-
liset sääolosuhteet),

— rakenne-  ja valmistuspiirustukset tai kaaviot,
— olennaiset vaatimukset, jotka on otettu huomioon, ja näiden noudattamiseksi va-

litut ratkaisut (esim. yhdenmukaistetut standardit),
— valmistajan mahdollisesti tekemien tai teettämien testien tai laskelmien tulokset,
— jäljennös turvakomponentin asennusohjeista,
— valmistusvaiheessa suoritetut toimenpiteet, joilla varmistetaan, että sarjatuotan-

nossa valmistetut turvakomponentit vastaavat tarkastettua turvakomponenttia.  

4. Ilmoitetun laitoksen on:

— tutkittava tekniset asiakirjat sen arvioimiseksi, miten ne kattavat niille asetetut
vaatimukset,

— tutkittava, että turvakomponentti on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti,
— tehtävä  tai teetettävä tarpeelliset  tarkastukset ja testit sen arvioimiseksi,  täyttävät-
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kö turvakomponentin valmistajan käyttämät ratkaisut tämän päätöksen
vaatimukset, kun turvakomponentti on oikein asennettu hissiin.

5. Jos turvakomponentin mallikappale täyttää tämän päätöksen vaatimukset, ilmoitetun
laitoksen on annettava EY-tyyppitarkastustodistus hakijalle.  Todistuksessa on oltava
turvakomponentin valmistajan nimi ja osoite, tarkastuksen tulokset, todistuksen voi-
massaoloa koskevat ehdot sekä hyväksytyn tyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta valmistajalle EY-tyyppitarkastustodistusta,
sen on esitettävä yksityiskohtaiset perustelut kieltäytymiselle. Päätökseen on liitettä-
vä ohjeet muutoksenhakumenettelystä.

Komissio, jäsenvaltiot ja toiset ilmoitetut laitokset voivat saada ilmoitetulta
laitokselta jäljennöksen todistuksesta. Lisäksi ne voivat perustellusta syystä saada
jäljennökset teknisistä asiakirjoista ja selostuksista, jotka koskevat suoritettuja
tarkastuksia, laskelmia ja testejä koskevista selostuksista. 

6. Turvakomponentin valmistajan tai tämän yhteisön alueelle sijoittuneen edustajan on
tiedotettava ilmoitetulle laitokselle kaikista hyväksyttyyn turvakomponenttiin teh-
dyistä tai suunnitelluista vähäisistäkin muutoksista, joita ei ole määritelty alkuperäi-
sissä teknisissä asiakirjoissa. Ilmoitetun laitoksen on tutkittava muutokset ja
ilmoitettava hakijalle, onko EY-tyyppitarkastustodistus edelleen voimassa. Ilmoitettu
laitos voi tarvittaessa joko täydentää alkuperäistä EY-tyyppitarkastustodistusta tai
pyytää hakijaa tekemään uuden hyväksymishakemuksen.

7. Ilmoitetun laitoksen on tarvittaessa annettava sähköturvallisuusviranomaiselle val-
vontaa varten välttämättömät tiedot:  

— myönnetyistä EY-tyyppitarkastustodistuksista,
— peruutetuista EY-tyyppitarkastustodistuksista.

Ilmoitetun laitoksen on lisäksi tarvittaessa toimitettava toisille ilmoitetuille laitoksil-
le tiedot peruuttamistaan EY-tyyppitarkastustodistuksista.

8. EY-tyyppitarkastustodistukset sekä EY-tyyppitarkastusmenettelyyn liittyvät asiakir-
jat ja kirjeenvaihto on laadittava ilmoitetun laitoksen sijaintimaan virallisella kielellä
tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

9. Turvakomponentin valmistajan tai tämän edustajan on säilytettävä tekniset asiakirjat
sekä EY-tyyppitarkastustodistuksien ja niiden lisäyksien jäljennökset vähintään kym-
menen vuotta turvakomponentin viimeisestä valmistuspäivästä lukien.

Jos turvakomponentin valmistaja tai tämän edustaja eivät ole sijoittuneet yhteisön
alueelle, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla kuuluu henkilölle, joka saat-
taa turvakomponentin yhteisön markkinoille.

B) Hissin EY-tyyppitarkastus

1. EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos toteaa ja todistaa, että malli-
hissi tai tarkastettu hissityyppi täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

2. Hissin rakentajan on jätettävä EY-tyyppitarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen
ilmoitetulle laitokselle.
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Hakemuksessa on oltava:
— hissin rakentajan nimi ja osoite,
— kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole jätetty toiselle ilmoitetulle

laitokselle,
— tekniset asiakirjat,
— tiedot paikasta, jossa mallihissi voidaan tarkastaa. Mallihississä on oltava kuilun

ala- ja yläosan varusteet ja sen on kyettävä liikkumaan vähintään kolmen tason
välillä (ylä-, väli- ja alatasot).

3. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida hissin vaatimustenmukaisuus
ja selvittää hissin suunnittelu- ja toimintaperiaatteet.  

Teknisten asiakirjojen on tarvittaessa sisällettävä seuraavat tiedot arvioinnin
suorittamiseksi:

— mallihissin yleinen kuvaus.  Teknisissä asiakirjoissa on selvästi määriteltävä
mallihissin perusteella suunniteltavien ja rakennettavien hissien sallitut muutok-
set ja muuttujien vaihtelualueet.

— rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot, 
— olennaiset vaatimukset, jotka on otettu huomioon, sekä näiden noudattamiseksi

valitut ratkaisut (esim. yhdenmukaistetut standardit),
— jäljennös hissin valmistuksessa käytettyjen turvakomponenttien EY-vaatimusten-

mukaisuusvakuutuksesta,
— valmistajan tekemien tai teettämien testien tai laskelmien tulokset,
— jäljennös hissin ohjekirjasta,
— asennusvaiheessa toteutetut toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

sarjatuotannossa valmistettu hissi vastaa tämän päätöksen vaatimuksia.

4. Ilmoitetun laitoksen on:
— tutkittava tekniset asiakirjat sen arvioimiseksi, miten ne kattavat niille asetetut

vaatimukset
— tutkittava, että mallihissi on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti,
— tehtävä tai teetettävä tarvittavat tarkastukset ja testit sen selvittämiseksi, täyttä-

vätkö hissin rakentajan käyttämät ratkaisut tämän päätöksen vaatimukset ja onko
hissi niiden mukainen.

5. Jos mallihissi on tämän päätöksen vaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on
annettava EY-tyyppitarkastustodistus hakijalle.  Todistuksessa on oltava hissin ra-
kentajan nimi ja osoite, tarkastuksen tulokset, todistuksen voimassaoloa koskevat
ehdot sekä hyväksytyn tyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta valmistajalle EY-tyyppitarkastustodistusta,
sen on esitettävä yksityiskohtaiset perustelut kieltäytymiselle. Päätökseen on liitettä-
vä ohjeet muutoksenhakumenettelystä.

Komissio,  jäsenvaltiot ja toiset ilmoitetut laitokset voivat saada ilmoitetulta laitok-
selta jäljennöksen todistuksesta. Lisäksi ne voivat perustellusta syystä saada jäljen-
nökset teknisistä asiakirjoista ja selostuksista, jotka koskevat tarkastuksia, laskelmia
ja testejä.

6. Hissin rakentajan on tiedotettava ilmoitetulle laitokselle kaikista hyväksyttyyn hissiin
tehdyistä tai suunnitelluista vähäisistäkin muutoksista, joita ei ole määritelty alkupe-
räisissä teknisissä asiakirjoissa. Ilmoitetun laitoksen on tutkittava muutokset ja
ilmoitettava hakijalle, onko EY-tyyppitarkastustodistus edelleen voimassa. Ilmoitettu
laitos voi tarvittaessa joko täydentää alkuperäistä EY-tyyppitarkastustodistusta tai
pyytää hakijaa tekemään uuden hyväksymishakemuksen.
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7. Ilmoitetun laitoksen on tarvittaessa annettava sähköturvallisuusviranomaiselle val-
vontaa varten välttämättömät tiedot:  
— myönnetyistä EY-tyyppitarkastustodistuksista,
— peruutetuista EY-tvyppitarkastustodistuksista.

Ilmoitettujen laitosten on lisäksi tarvittaessa toimitettava toisille ilmoitetuille laitok-
sille tiedot peruuttamistaan EY-tyyppitarkastustodistuksista.

8. EY-tyyppitarkastustodistukset sekä EY-tyyppitarkastusmenettelyyn liittyvät asiakir-
jat ja kirjeenvaihto on laadittava ilmoitetun laitoksen sijaintimaan virallisella kielellä
tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

9. Hissin rakentajan on säilytettävä tekniset asiakirjat sekä EY-tyyppitarkastustodistuk-
sien ja niiden lisäyksien jäljennökset vähintään kymmenen vuotta mallihissin mukai-
sen hissin viimeisestä valmistuspäivästä lukien.


