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Betreft: Chemische wapens in de Oostzee 

Na de ontwapening en demilitarisering van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog verwijderden de 
geallieerden chemische wapens vooral door deze in de Oostzee te dumpen. Onder de gedumpte 
chemische wapens bevinden zich blaarvormende stoffen zoals mosterdgas en arsenicumverbindingen 
(bijvoorbeeld Adamsite), het bloedgif waterstofcyanide (Zyklon B) en zenuwgassen (Sarin en Tabun). 
De Commissie van Helsinki rapporteert dat er ten minste 50 000 ton aan chemische wapens in de 
Oostzee is gedumpt, waaronder artilleriegranaten, vliegtuigbommen en vaten met 15 000 ton 
chemische wapens. Recent onderzoek van CHEMSEA heeft voorts aangetoond dat er op twee 
verschillende plaatsen onofficiële stortplaatsen zijn. 

Als gevolg van de aanwezigheid van deze onofficiële stortplaatsen, het toenemende gebruik van de 
Oostzee en de onvoorspelbaarheid van corrosie en lekkage hebben in zee gedumpte chemische 
wapens reeds tot talrijke ongevallen geleid en zal dit in de toekomst opnieuw gebeuren. 

Kan de Commissie, met het oog op het toegenomen risico van blootstelling van mensen, flora en 
fauna aan deze gevaarlijke stoffen en de gevolgen daarvan voor de EU, antwoord geven op de 
volgende vragen: 

1. Is de Commissie voornemens maatregelen te treffen om de vervuiling van de Oostzee met 
chemische wapens te bestrijden? 

2. Is het mogelijk een wetgevingsvoorstel op te stellen om deze kwestie aan te pakken? 


