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Registrska št.: ____________________________________  
(Izpolni pristojni organ, odgovoren 

za izdajo dovoljenja za pošiljko.) 
RAZDELEK A-6 

POTRDILO O PREJEMU RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 

(31) Prejemnik (ime podjetja): ______________________________________________________________ 
Naslov:_____________________________________________________________________________ 
Poštna številka:______________ Kraj:____________________ Država:________________________ 
Tel.:___________________Telefaks:__________________ E-naslov:__________________________ 
Kontaktna oseba:_____________________________________________________________________ 

(32) Lokacija, na kateri se radioaktivni odpadki hranijo po pošiljanju (ime podjetja):____________________
Naslov:_____________________________________________________________________________ 
Poštna številka:_____________ Kraj:_________________ Država:____________________________ 
Tel.:__________________ Telefaks:_________________ E-naslov:____________________________ 
Kontaktna oseba: g./ga.________________________________________________________________ 

(33) Dovoljenje izdano za (ustrezno odkljukati): 
□ enkratno pošiljko vrste MM ali IM,  
□ enkratno pošiljko vrste ME ali TT, 
□ več pošiljk vrste MM ali IM, zaporedna številka pošiljke: ____________________________ 
Zadnja pošiljka, ki jo zajema dovoljenje: □ da □ ne 
□ več pošiljk vrste ME ali TT, zaporedna številka pošiljke: _____________________________ 
Zadnja pošiljka, ki jo zajema dovoljenje: □ da □ ne 

(34) □ Se ne uporablja. 
□ Pošiljke vrste ME ali TT (to točko se lahko nadomesti z ločeno izjavo,navedite sklic na prilogo):______________ 
Mejni prehod vstopa v namembno tretjo državo ali tretjo državo tranzita:_________________ 
Tretja država:____________________ Mejni prehod:_________________________________________

(35) Prejemnik mora (odvisno od vrste pošiljke) poslati potrdilo o prejemu skupaj z razdelkom A-5  
− pri vrsti MM ali IM: pristojnemu organu namembne države članice,  

− pri vrsti ME ali TT: vlagatelju (pri vrsti ME: imetniku, pri vrsti TT: osebi, odgovorni za pošiljko v 
državi članici, prek katere odpadki vstopijo v Skupnost), kot je naveden v točki 4 (razdelek A-1). 

Datum prejema radioaktivnih odpadkov:_____________________________________(dan/mesec/leto) 
Datum odpošiljanja potrdila o prejemu:_____________________________________(dan/mesec/leto) 
 
Jaz, prejemnik, potrjujem, da so podatki v tem razdelku (in na priloženem seznamu) po moji najboljši 
vednosti pravilni. 
 
 
____________________________________________________________________________________
                    (Datum in kraj)                           (Žig)                                          (Podpis) 
 
□ Se ne uporablja. 
□ Pošiljke vrste ME ali TT: vlagatelj posreduje potrdilo o prejemu in, kadar je to ustrezno, izjavo 
prejemnika organu, ki je izdal dovoljenje. 
1. Prejemnik zunaj Evropske unije lahko potrdi prejem radioaktivnih odpadkov z izjavo ali potrdilom, ki 
vsebuje vsaj podatke iz točk 31 do 36. 
2. Pristojni organ, ki prejme izvirno potrdilo o prejemu, mora poslati kopije slednjega ostalim pristojnim 
organom. 
3. Izvirnika razdelkov A-5 in A-6 je treba nazadnje poslati pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje. 
4. Pri pošiljkah med državami članicami mora pristojni organ države članice izvora ali države članice, v 
kateri pošiljka prvič vstopi v Skupnost, kopijo potrdila o prejemu poslati imetniku. 
Datum posredovanja potrdila o prejemu (skupaj z 
razdelkom A-5): ____________(dan/mesec/leto) 

Mejni prehod izstopa iz Skupnosti: 
 

Država:  Prehod:  

(36) 

 
____________________________________________________________________________________
                    (Datum in kraj)                           (Žig)                                          (Podpis) 




