
LIITE XV

VUOSIRAPORTTI LOPPUKÄSITELLYN JÄTTEEN SIIRROISTA (1)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO — EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONTA

Laitoksen nimi: Ilmoituksen päivämäärä:

Ilmoituksen numero: Raportointikausi:

Kirjaus (2) Viite (3)

Jätetyyppi
ennen

loppukäsitte-
lyä (4)

Loppukäsi-
telty

muoto (5)

Yksikköjen
lukumäärä
(6)

Määrät (7)
Edellinen
sijainti (8)

Uusi sijainti
(9)

Pu HEU U-233

HUOM: Kaikki loppukäsitellyn jätteen siirrot on ryhmiteltävä jätetyypin (ennen loppukäsittelyä ja loppukäsittelyn jälkeen) ja edellisen sijain-
nin mukaan.

Raportin lähettämispäivä ja -paikka:

Allekirjoittajan nimi ja asema:

Allekirjoitus:

Selittävät huomautukset

(1) Vuosiraportti 32 artiklan c kohdan soveltamisalaan kuuluvan jätteen sijainnissa edellisen kalenterivuoden aikana tapah-
tuneiden muutosten ilmoittamiseen. Kukin vuoden aikana tapahtunut muutos on kirjattava erikseen.

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

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

(4) Sarakkeessa ”Jätetyyppi ennen loppukäsittelyä” on ilmoitettava jätteen tyyppi ennen loppukäsittelyä, esimerkiksi pääl-
lykset, 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 ”Yksikköjen lukumäärä” on osoitettava yhteen käsittelyjaksoon kuuluvien yksiköiden määrä, esimerkiksi
lasipurkit tai sementtilohkareet, tai niiden yksiköiden määrä jotka siirretään vuoden aikana samasta alkuperäisestä
(”edellisestä”) paikasta samaan uuteen paikkaan.

(7) Sarakkeessa ”Määrät” on mainittava ”Yksikköjen lukumäärä” -sarakkeeseen kirjattuihin yksiköihin sisältyvän plutoniu-
min, korkearikasteisen uraanin tai uraani-233:n kokonaismäärät grammoina, jos ne ovat saatavilla. ”Määrät”-
sarakkeeseen tuotu kirjaus voi perustua varastomuutosraporteissa käytettyyn määriä koskevaan tietoon, esim. ydinma-
teriaalin keskimääräiseen määrään yksikköä kohti, eikä se edellytä jokaisen yksikön mittaamista.

(8) Sarakkeessa ”Edellinen sijainti” on ilmoitettava jätteen sijainti ennen sijaintipaikan muutosta (ks. myös liitettä XII kos-
keva selittävä huomautus 8). Sarakkeessa ”Uusi sijainti” on ilmoitettava sijaintipaikka muutoksen jälkeen (ks. myös lii-
tettä XII koskeva selittävä huomautus 8).

(9) Sarakkeessa ”Edellinen sijainti” on ilmoitettava jätteen sijainti ennen sijaintipaikan muutosta (ks. myös liitettä XII kos-
keva selittävä huomautus 8). Sarakkeessa ”Uusi sijainti” on ilmoitettava sijaintipaikka muutoksen jälkeen (ks. myös lii-
tettä XII koskeva selittävä huomautus 8).

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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