
LIITE XII

ENNAKKOILMOITUS JÄTTEEN LISÄKÄSITTELYSTÄ (1)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO — EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONTA

Laitoksen nimi: Ilmoituksen päivämäärä:

Ilmoituksen numero:

Kirjaus (2) Viite (3)

Jätetyyppi
ennen
loppukä-
sittelyä (4)

Loppu-
käsitelty
muoto
(5)

Yksiköi-
den
luku-
määrä
(6)

Määrät (7)
Sijainti
(8)

Käsitte-
lypaikka
(9)

Käsitte-
lypäivät
(10)

Käsitte-
lytarkoitus
(11)Pu HEU U-233

Raportin lähettämispäivä ja -paikka:

Allekirjoittajan nimi ja asema:

Allekirjoitus:

Selittävät huomautukset

(1) Tätä lomaketta olisi käytettävä ennakkoilmoituksissa silloin, kun on suunnitteilla jätteiden lisäkäsittelyä 31 artiklan
mukaisesti. Myös kaikista käsittelypäivien tai -paikkojen myöhemmistä muutoksista olisi ilmoitettava. Jokainen lisä-
käsittelyjakso olisi kirjattava erikseen, lukuun ottamatta varastointia tai loppusijoitusta varten tapahtuvaa jätteen uudel-
leenpakkaamista tai sen lisäkäsittelyä, johon ei liity alkuaineiden erottamista.

(2) Kirjaus on jokaisessa ilmoituksessa numeroitava juoksevasti alkaen numerosta 1.

(3) Saraketta ”Viite” on käytettävä, kun halutaan viitata toiseen kirjaukseen. Tämän sarakkeen sisältö koostuu asianomai-
sista ilmoituksen ja kirjauksen numeroista (esimerkiksi 10—20 viittaa kirjaukseen 20 ilmoituksessa 10). Viite tarkoit-
taa, että kirjauksella päivitetään aiemmin ilmoitettua tietoa tai lisätään siihen jotakin. Tarvittaessa voidaan lisätä useita
viitteitä.

(4) Sarakkeessa ”Jätetyyppi ennen loppukäsittelyä” on ilmoitettava jätteen tyyppi ennen pakkaamista, esimerkiksi päällyk-
set, syötön kirkastusliete, korkea-aktiivinen neste tai keskiaktiivinen neste.

(5) Sarakkeessa ”Loppukäsitelty muoto” on osoitettava jätteen nykyinen loppukäsitelty muoto, esimerkiksi lasi, keraamit,
sementti tai bitumi.

(6) Sarakkeessa ”Yksiköiden lukumäärä” on osoitettava niiden yksiköiden määrä, esimerkiksi lasipurkit tai sementtilohka-
reet, joita käytetään yhdellä yksittäisellä käsittelyjaksolla.

(7) Sarakkeessa ”Määrät” on mainittava ”Yksiköiden lukumäärä” -sarakkeeseen kirjattuihin yksikköihin sisältyvän pluto-
niumin, korkearikasteisen uraanin tai uraani-233:n kokonaismäärät grammoina, jos ne ovat saatavilla. ”Määrät”-
sarakkeeseen tuotu kirjaus voi perustua varastomuutosraporteissa käytettyyn määriä koskevaan tietoon, eikä se edel-
lytä jokaisen yksikön mittaamista.

(8) Sarakkeessa ”Sijainti” on mainittava laitoksen nimi ja osoite ja osoitettava jätteen sijainti ilmoitushetkellä. Osoitteen on
oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta siitä käy ilmi paikan maantieteellinen sijainti muihin tässä tai muissa ilmoituk-
sissa mainittuihin paikkoihin nähden. Osoitteesta on myös käytävä ilmi, miten paikkaan voidaan päästä, mikäli tämä
on tarpeen. Jos paikka sijaitsee ydinlaitoksen alueella, laitoksen koodi on lisättävä sijaintia koskevaan sarakkeeseen 9.

(9) Sarakkeessa ”Käsittelypaikka” on osoitettava paikka, jossa käsittelyn suunnitellaan tapahtuvan.
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(10) Sarakkeessa ”Käsittelypäivät” on osoitettava päivät, joina lisäkäsittelyjakson oletetaan alkavan ja päättyvän.

(11) Sarakkeessa ”Käsittelytarkoitus” on osoitettava käsittelyn aiottu tulos, esimerkiksi plutoniumin talteenotto tai määri-
teltyjen halkeamistuotteiden erottaminen.

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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