ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ:
(Λιμένας προορισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2000/59/ΕΚ)
1.

Ονομασία:

κωδικός κλήσης ασυρμάτου:

2.

Κράτος σημαίας:

3.

Προβλεπόμενη ώρα κατάπλου (ΠΩΚ):

4.

Προβλεπόμενη ώρα απόπλου (ΠΩΑ):

5.

Προηγούμενος λιμένας κατάπλου:

6.

Επόμενος λιμένας κατάπλου:

7.

Τελευταίος λιμένας και ημερομηνία παράδοσης των αποβλήτων του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων
(σε m3) και των ειδών αποβλήτων που παραδόθηκαν:

8.

Παραδίδετε (σημειώστε X στο κατάλληλο τετραγωνίδιο):
Όλα □

, αριθμός αναγνώρισης ΔΝΟ του πλοίου:

ορισμένα □

κανένα □

από τα απόβλητά σας σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής:
9.

Τύπος και ποσότητα αποβλήτων και καταλοίπων που πρόκειται να παραδοθούν ή/και να παραμείνουν επί του πλοίου,
και ποσοστό της μέγιστης ικανότητας αποθήκευσης:

Αν παραδίδονται όλα τα απόβλητα, συμπληρώστε κατάλληλα τη δεύτερη και την τελευταία στήλη. Αν παραδίδεται μέρος ή
καθόλου απόβλητα, συμπληρώστε όλες τις στήλες

Τύπος

Απόβλητα έλαια
Ελαιώδη ύδατα
υδροσυλλεκτών
Ελαιώδη κατάλοιπα (ιλύς)
Λοιπά (προσδιορίστε)
Λύματα (1)
Απορρίμματα
Πλαστικά
Από τρόφιμα
Οικιακά απορρίμματα (π.χ.
χάρτινα προϊόντα, ράκη,
γυαλί, μέταλλα, φιάλες,
πιατικά κ.λπ.)
Μαγειρικό λάδι
Τέφρα αποτεφρωτήρα

Απόβλητα
προς
παράδοση
(m3)

Μεγίστη
ικανότητα
αποθήκευσης
αποβλήτων
(m3)

Ποσότητα
αποβλήτων
που
παραμένουν επί
του πλοίου
(m3)

Λιμένας
στον οποίο
θα παραδοθούν τα
υπόλοιπα
απόβλητα

Εκτιμώμενη ποσότητα αποβλήτων
που θα παραχθούν
μεταξύ
κοινοποίησης και
επόμενου λιμένα
κατάπλου (m3)

Απόβλητα
παραδοθέντα στον
τελευταίο λιμένα
παράδοσης που
αναφέρεται στο
σημείο 7 ανωτέρω
(m3)

Τύπος

Απόβλητα
προς
παράδοση
(m3)

Μεγίστη
ικανότητα
αποθήκευσης
αποβλήτων
(m3)

Ποσότητα
αποβλήτων
που
παραμένουν
επί
του πλοίου
(m3)

Λιμένας
στον οποίο
θα παραδοθούν τα
υπόλοιπα
απόβλητα

Εκτιμώμενη ποσότητα αποβλήτων
που θα παραχθούν
μεταξύ
κοινοποίησης και
επόμενου λιμένα
κατάπλου (m3)

Απόβλητα
παραδοθέντα στον
τελευταίο λιμένα
παράδοσης που
αναφέρεται στο
σημείο 7 ανωτέρω
(m3)

Απόβλητα λειτουργίας
Κουφάρια ζώων
Κατάλοιπα φορτίου(2)
(προσδιορίστε (3))
(1) Επιτρέπεται η απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα σύμφωνα με τον κανονισμό 11 του παραρτήματος IV της σύμβασης Marpol. Τα αντίστοιχα τετραγωνίδια δεν χρειάζεται
να συμπληρωθούν εάν υπάρχει πρόθεση πραγματοποίησης επιτρεπόμενης απόρριψης στη θάλασσα.
(2) Επιτρέπονται εκτίμησης.
(3) Τα κατάλοιπα φορτίου προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της σύμβασης Marpol, και ιδίως με τα παραρτήματα I, II και V
της σύμβασης Marpol.

Παρατηρήσεις
1.

Οι ανωτέρω πληροφορίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο από το κράτος λιμένα και για
άλλους σκοπούς επιθεώρησης.

2.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους φορείς που λαμβάνουν αντίγραφα της παρούσας κοινοποίησης.

3.

Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται εκτός αν το πλοίο καλύπτεται από εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 9 της
οδηγίας 2000/59/ΕΚ.

Βεβαιώνω ότι:
 οι ως άνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ορθές· και
 επί του πλοίου υφίσταται επαρκής ικανότητα αποθήκευσης όλων των αποβλήτων που θα παραχθούν
μεταξύ της κοινοποίησης και του επόμενου λιμένα στον οποίο θα παραδοθούν.

Ημερομηνία:
Ώρα:
Υπογραφή:

