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Tema: Kovinės nuodingosios cheminės medžiagos Baltijos jūroje 

Po Antrojo pasaulinio karo pabaigos Vokietija buvo nuginkluota ir demilitarizuota, o šalys 
sąjungininkės pašalino kovines nuodingąsias chemines medžiagas, kurių didžiąją dalį tiesiog 
paskandino Baltijos jūroje. Jūros dugne palaidotų kovinių nuodingųjų cheminių medžiagų sudėtyje 
esama odą žeidžiančių veikliųjų medžiagų, pvz., garstyčių dujų ir arseno junginių (pvz., adamsito), 
bendrosios nuodingosios medžiagos cianido rūgšties („Ciklono B“) ir paralyžiuojamųjų nuodingųjų 
medžiagų (zarino ir tabūno). Helsinkio komisija teigia, kad Baltijos jūroje buvo paskandinta mažiausiai 
50 tūkst. tonų cheminių ginklų, įskaitant artilerijos sviedinius, aviacijos bombas ir konteinerius, 
kuriuose patalpinta 15 tūkst. tonų kovinių nuodingųjų cheminių medžiagų. Be to, atlikus naujausius 
tyrimus pagal cheminių medžiagų paieškos ir vertinimo projektą (CHEMSEA) buvo rasta įrodymų, kad 
dar dvejose skirtingose vietose neoficialiai buvo laidojamos cheminės medžiagos.  

Dėl to, kad esama šių neoficialaus cheminių medžiagų laidojimo vietų, ir dėl to, kad Baltijos jūroje 
suintensyvėjo laivyba, taip pat dėl nenuspėjamos korozijos ir išplovimo paskandintos nuodingosios 
cheminės medžiagos jau sukėlė daugelį nelaimingų atsitikimų ir tai tęsis. 

Turint mintyje šių kenksmingų medžiagų poveikį žmonėms, gyvūnijai ir augalijai bei poveikį ES, ar 
Komisija gali atsakyti į šiuos klausimus: 

1. ar Komisija ketina imtis veiksmų siekiant apriboti Baltijos jūros užteršimą kovinėmis 
nuodingosiomis cheminėmis medžiagomis? 

2. Ar būtų įmanoma parengti teisėkūros pasiūlymą šiam klausimui spręsti? 


