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Въпрос с искане за писмен отговор E-000635/2016 

до Комисията 
Член 130 от Правилника за дейността 

Yana Toom (ALDE), Kaja Kallas (ALDE), Helga Trüpel (Verts/ALE), Nedzhmi Ali (ALDE), 

Valentinas Mazuronis (ALDE), Marielle de Sarnez (ALDE), Ulrike Müller (ALDE), Merja Kyllönen 

(GUE/NGL), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Viktor Uspaskich (ALDE), Rolandas Paksas (EFDD), 

Fredrick Federley (ALDE), Pavel Poc (S&D), Kosma Złotowski (ECR), Edward Czesak (ECR), 

Bronis Ropė (Verts/ALE), Andrejs Mamikins (S&D), Zigmantas Balčytis (S&D), Javier Nart 

(ALDE), Paavo Väyrynen (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Iveta Grigule (ALDE), Tatjana Ždanoka 

(Verts/ALE), Iskra Mihaylova (ALDE), José Inácio Faria (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Urmas 

Paet (ALDE), María Teresa Giménez Barbat (ALDE), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Milan Zver 

(PPE), Hannu Takkula (ALDE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Claudiu Ciprian 

Tănăsescu (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), Jean-Luc Schaffhauser (ENF), Robert Rochefort 

(ALDE), Dominique Bilde (ENF), Bodil Valero (Verts/ALE), Dita Charanzová (ALDE), Brando 

Benifei (S&D), Ana Gomes (S&D) и Julie Ward (S&D) 

Относно: Химични бойни вещества в Балтийско море 

След разоръжаването и демилитаризацията на Германия след Втората световна война 
Съюзниците са унищожавали химични бойни вещества основно чрез изхвърляне в Балтийско 
море. Сред изхвърляните химични бойни вещества са били кожнообривни вещества като 
горчичен газ и арсенови съединения (например адамсит) или вещества, които се абсорбират в 
кръвта („Циклон Б“) и нервнопаралитични вещества (зарин и табун). Хелзинската комисия 
докладва, че във водите на Балтийско море има най-малко 50 хиляди тона химични 
боеприпаси, включително артилерийски снаряди, въздушни бомби и съдове, които съдържат 15 
хиляди тона химични бойни вещества. Освен това скорошно проучване в рамките на проекта 
CHEMSEA (CHemical Munitions SEarch & Assess, „Търсене и оценка на химични боеприпаси“) 
установи наличието на две неофициални места, където са изхвърляни такива боеприпаси. 

Поради наличието на тези неофициални места за изхвърляне на боеприпаси, по-широката 
експлоатация на водите на Балтийско море и непредвидимостта на корозията и изслужването, 
изхвърлените химични бойни вещества вече са причинили и ще продължават да причиняват 
много произшествия. 

Като се имат предвид повишеният риск за хората и растителните и животински видове да бъдат 
изложени на тези опасни агенти, както и последиците от този риск за ЕС, може ли Комисията да 
отговори на следните въпроси: 

1. Комисията планира ли да предприеме действия за ограничаването на замърсяването на 
Балтийско море от химичните бойни вещества? 

2. Би ли било възможно да се изготви законодателно предложение с цел намиране на 
решение на този проблем? 


