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Direktiivin 2014/68/EU mukaisessa ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukaisuuden 
arviointipalvelussa noudatettavat sopimusehdot: (moduulit B (tyyppitarkastus), B 
(suunnitelmatarkastus), F(tyypin mukaisuus) tai G (yksikkökohtainen)  

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 

Tämän sopimuksen osapuolia ovat: 
− Erillisessä vaatimustenmukaisuuden arviointihakemuksessa kohdassa Valmistaja mainittu 

yritys, josta jäljempänä käytetään nimitystä Tilaaja, ja 
− Inspecta Tarkastus Oy, PL 1000, 00581 Helsinki (ilmoitettu laitos 0424), josta jäljempänä 

käytetään nimitystä Inspecta. 

2. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ 

Tällä sopimuksella sovitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU (jäljempänä 
PED) mukaisista direktiivin liitteessä III määritellyistä moduulien B, F tai G mukaisista painelaittei-
den vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluista Tilaajan valmistamille painelaitteille. 

Tämä sopimus ei ole yksipuolisesti siirrettävissä toisen toimijan nimiin. 

3. VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIPALVELUN SISÄLTÖ 

Vaatimustenmukaisuuden arviointi toteutetaan Tilaajan toimittaman hakemuksen saavuttua hake-
muksen liitteenä toimitettujen asiakirjojen tarkastamisena sekä suorittamalla painelaitteelle tarvit-
tavat tarkastukset ja testit Tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana. 

3.1 Hakemuksen ja asiakirjojen tarkastus 

Tilaaja toimittaa Inspectalle vaatimustenmukaisuuden arviointihakemuksen sekä hakemuksen liit-
teenä hakemuksessa mainitut asiakirjat. Asiakirjoissa ja yhteydenpidossa käytettävästä kielestä 
sovitaan Inspectan kanssa. Tilaaja voi toimittaa asiakirjat Inspectalle sähköisesti yhteisesti sovitta-
vassa tiedostomuodossa tai paperimuodossa. 

Asiakirjojen arviointi voidaan aloittaa, kun Tilaaja on toimittanut hakemuksen liitteineen Inspectalle. 
Asiakirjojen arvioinnin yhteydessä Inspecta pyytää tarvittaessa Tilaajalta lisätietoja. Inspecta suo-
rittaa asiakirjojen arvioinnin toimistotyönä. 

Arviointihakemus toimitetaan aina riittävän aikaisin ennen painelaitteelle tehtävää tarkastusta ja 
testausta. Moduulissa B (suunnitelmatarkastus) arvioidaan vain Tilaajan toimittamat asiakirjat. 

Moduulissa F hakemuksen liitteenä on oltava tyyppitarkastustodistus ja sen liitteet. 

Asiakirjat jäävät Inspectan säilytettäväksi vähintään kymmenen (10) vuoden ajaksi todistuksen 
myöntämisajankohdasta. 

3.2 Tarkastusten ja testien suorittaminen 

Inspecta tarkastaa tuotteen, kun asiakirjojen arviointi on edennyt riittävän pitkälle, jotta tuotetta voi-
daan verrata asiakirjoihin. Tarkastukset ja testit suoritetaan laitetta koskevien yhdenmukaistettujen 
standardien ja ohjeellisten asiakirjojen mukaisesti Tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. 
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3.3 Vaatimustenmukaisuuden toteaminen 

Kun Inspecta toteaa tarkastuksessa painelaitteen täyttävän sitä koskevat direktiivin vaatimukset, 
Inspecta myöntää Tilaajalle painelaitetta koskevan EU-tyyppitarkastustodistuksen (moduulit B) tai 
vaatimustenmukaisuustodistuksen (moduuli F ja G). 

4. SOPIMUSOSAPUOLTEN TEHTÄVÄT 

4.1 Tilaajan tehtävät 

Tilaaja on velvollinen 
a) noudattamaan painelaitedirektiivissä 2014/68/EU asetettuja vaatimuksia; 
b) tekemään Inspectalle hakemuksen kohdan 3.1 mukaisesti; 
c) varmistamaan, että Inspectalla on pääsy kaikkeen aineistoon, joka liittyy tämän sopimuk-

sen kattamiin tarkastuksiin ja sallii Inspectan ehdottamien mahdollisten ulkopuolisten tark-
kailijoiden (esim. kansallisen akkreditointielimen) osallistumisen tarkastukseen; 

d) huolehtimaan, että Inspectan ilmoitetun laitoksen tunnistenumeroa (0424) ei käytetä väärin 
eikä Inspectan myöntämään todistukseen viitata harhaanjohtavasti tai Inspectan mainetta 
vahingoittavalla tavalla. 

4.2 Inspectan tehtävät 

a) Inspecta huolehtii kohdassa 3 esitettyjen tehtävien suorittamisesta; 
b) Jos tämän sopimuksen piiriin kuuluva painelaite täyttää asetetut vaatimukset, Inspecta 

myöntää Tilaajalle EU-tyyppitarkastustodistuksen (moduulit B) tai vaatimustenmukaisuus-
todistuksen (moduulit F ja G) sisältäen Tilaajan tiedot, tehdyt päätelmät, voimassaoloehdot 
ja tiedot todistuksen soveltamisalasta; 

c) Jos Inspecta havaitsee, että tämän sopimuksen piiriin kuuluva painelaite ei täytä direktii-
vissä asetettuja vaatimuksia, Inspectan on kieltäydyttävä myöntämästä todistusta tai pe-
ruutettava jo myönnetty todistus ja ilmoitettava siitä Tilaajalle sekä esitettävä yksityiskoh-
taiset perustelut todistuksen epäämiselle; 

d) Inspectalla on velvollisuus antaa tietoja myönnetyistä ja peruutetuista todistuksista ja niihin 
liittyvistä asiakirjoista ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle sekä muille ilmoitetuille 
laitoksille. 

5. TOIMITUSAIKA 

Sopimuksen kohteena olevien vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suoritusajankohdasta 
sovitaan Tilaajan kanssa erikseen. 

6. HINNAT, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT 

Vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluiden hinnoista sovitaan erikseen Tilaajan kanssa. Las-
kutus ja maksuehdot Inspectan Yleiset myynti- ja sopimusehdot -asiakirjan mukaisesti. 


