ilmoitus

Viite (4)

kirjaus

Saraketta ”Varastomuutostiedot” on käytettävä ilmoittamaan raportointikaudella tapahtuneen varastomuutoksen tyyppi ja/tai raportointikauden alku- ja loppuvarasto. Olisi käytettävä liitteessä III olevia IC-koodeja.
BB-koodia olisi käytettävä varaston päivittämiseksi raportointikauden alussa.

(5)

Sarakkeessa ”Kuvaus” on ilmoitettava ydinmateriaalin todellinen tai suunniteltu käyttö.

(7)

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

Euroopan unionin virallinen lehti

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

Sarakkeessa ”Ydin- tai muu käyttö” on mainittava N, jos ydinmateriaalia käytetään ydintoimintaan, tai NN, jos sitä käytetään muuhun kuin ydintoimintaan.

(6)

Kaikista erityyppisistä vapautuksista, kustakin tapahtumaan liittyvästä laitoksesta ja kustakin varastomuutoksen tyypistä on tehtävä erillinen kirjaus.

Saraketta ”Viite” on käytettävä, kun halutaan viitata toiseen kirjaukseen. Tämän sarakkeen sisältö koostuu asianomaisista ilmoituksen ja kirjauksen numeroista. Viite tarkoittaa, että kirjauksella päivitetään aiemmin
ilmoitettua tietoa tai lisätään siihen jotakin.

( )

Vapautus-tyyppi
(19 artiklan 2 kohta)

Kirjaus on jokaisessa ilmoituksessa numeroitava juoksevasti alkaen numerosta 1.

Kuvaus (7)

4

Ydin- tai muu
käyttö (6)

Käyttö

(3)

Alkuaineen
paino

Sarakkeessa ”Raporttityyppi” on mainittava joko A, kun lomaketta käytetään vuosiraporttina, tai EXP, kun lomaketta käytetään ilmoittamaan sen materiaalialueella olevan ydinmateriaalin viennistä, jolle vapautus
on myönnetty.

Rikastusaste

(2)

Alkuaine

Tätä lomaketta olisi käytettävä joko vuosiraporttina, jolla ilmoitetaan muutokset sen materiaalialueella olevan ydinmateriaalin varastossa, jolle vapautus on myönnetty, sekä raportointikauden alku- ja loppuvarasto (19 artiklan 3 kohta), tai vientiä koskevana raporttina, kun materiaalia viedään kolmanteen maahan (19 artiklan 4 kohta).

Toisen laitoksen
MBA-koodi tai nimi ja
osoite

(1)

Selittävät huomautukset

Allekirjoitus:

Allekirjoittajan nimi ja asema:

Varastomuutos-tiedot (5)

päättymispäivä:

Laitoksen nimi:

FI

Raportin lähettämispäivä ja -paikka:

Kirjaus (3)

alkamispäivä:

Raportointikausi:

Raportti-tyyppi (2)

Ilmoituksen numero:

Ilmoituksen päivämäärä:

MBA-koodi:
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