
LIITE VII

ENNAKKOILMOITUS YDINMATERIAALIN TUONNISTA/VASTAANOTOSTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO — EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONTA

1. Viitekoodi:

2. Materiaalitasealueen koodi:

3. Laitos (vastaanottaja): Laitos (lähettäjä):

4. Ydinmateriaaliluokittain ja erityisen valvontasitoumuksen mukaan jaotellut määrät:

5. Kemiallinen koostumus:

6. Rikastusaste tai isotooppikoostumus:

7. Fysikaalinen olomuoto:

8. Yksiköiden lukumäärä:

9. Säiliöiden ja sinettien kuvaus:

10. Siirtotapa:

11. Saapumispäivä:

12. Materiaalin purkamispaikka:

13. Materiaalin purkamispäivä(t):

14. Hankintakeskuksen sopimusviite:

Ilmoituksen lähettämispäivä ja -paikka:

Allekirjoittajan nimi ja asema:

Allekirjoitus:

Selittävät huomautukset

1. Ennakkoilmoitusten viitekoodi, jota käytetään varastomuutosraportissa (enintään 8 merkkiä).

2. Raportin kohteena olevan materiaalitasealueen koodi, jonka komissio ilmoittaa asianomaiselle laitokselle.

3. Ydinmateriaalia vastaanottavan laitoksen ja lähettävän laitoksen nimi, osoite ja maa.

4. Alkuaineiden kokonaispaino on annettava grammoina. Halkeavien isotooppien painot on tarvittaessa ilmoitettava. Pai-
not on jaettava ydinmateriaaliluokittain ja erityisen valvontasitoumuksen mukaan.

5. Kemiallinen koostumus on ilmoitettava.

6. Rikastusaste tai isotooppikoostumus on tarvittaessa ilmoitettava.

7. Käytetään tämän asetuksen liitteessä III olevassa kohdassa 14 esitettyä materiaalin kuvausta.

8. Lähetykseen sisältyvien yksiköiden lukumäärä on ilmoitettava.

9. Säiliöiden ja, jos mahdollista, käytettyjen sinettien kuvaus (tyyppi).

10. Ilmoitetaan tarvittaessa siirtotapa.
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11. Arvioitu tai todellinen saapumispäivä raportin kohteena olevalle materiaalitasealueelle.

12. Ilmoitetaan materiaalitasealueella oleva paikka, jossa ydinmateriaali puretaan pakkauksestaan, jossa se voidaan tunnis-
taa ja jossa sen määrä ja koostumus voidaan tarkastaa.

13. Päivä(t), jolloin materiaali puretaan pakkauksesta.

14. Ilmoitetaan tapauksen mukaan:

— hankintakeskuksen sopimusviite tai, jos sitä ei ole saatavilla, päivä, jolloin sopimus tehtiin tai katsottiin hankin-
takeskuksen tekemäksi, sekä mahdolliset muut asiaankuuluvat tiedot;

— hankintasopimusten (perustamissopimuksen 75 artikla) ja pienien materiaalimäärien hankintoja koskevien sopi-
musten (perustamissopimuksen 74 artikla ja komission asetus N:o 17/66/Euratom, sellaisena kuin se on muutet-
tuna asetuksella (Euratom) N:o 3137/74) osalta päivä, jolloin niistä ilmoitettiin hankintakeskukselle, sekä mah-
dolliset muut asiaankuuluvat tiedot.

HUOM: Valvonnan piiriin kuuluvien on perustamissopimuksen 79 artiklan määräysten mukaisesti ilmoitettava asianomai-
sen jäsenvaltion viranomaisille kaikki tiedoksiannot, jotka ne tekevät komissiolle perustamissopimuksen 78 artik-
lan ja 79 artiklan ensimmäisen kohdan määräysten mukaisesti.

Tämä lomake on toimitettava asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen European Commission,
Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.
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