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Subiect: Agenți chimici de război în Marea Baltică 

În urma dezarmării și demilitarizării Germaniei după cel de Al doilea război mondial, părțile aliate s-au 
debarasat de agenții chimici de război mai ales deversându-i în Marea Baltică. Printre agenții 
deversați în mare figurează agenți vezicanți cum ar fi gazul muștar și compuși ai arsenicului (de 
exemplu adamsita), cianura de hidrogen (zyklon B), agent hemotoxic, și agenți neurotoxici (sarin și 
tabun). Comitetul Helsinki afirmă că există cel puțin 50 000 de tone de muniții chimice scufundate în 
Marea Baltică, inclusiv obuze de artilerie, bombe aeriene și containere în care sunt depozitate 15 000 
de tone de agenți chimici de război. De asemenea, studii recente efectuate de CHEMSEA au dovedit 
existența a două depozite neoficiale în două locuri diferite. 

Prezența acestor depozite neoficiale, folosirea din ce în ce mai mare a Mării Baltice și caracterul 
imprevizibil al coroziunii și leșierii agenților chimici de război au provocat deja numeroase accidente și 
vor continua să o facă. 

Având în vedere riscul crescut de expunere la acești agenți periculoși pentru oameni, floră și pentru 
faună, precum și efectele asupra UE, ar putea răspunde Comisia la următoarele întrebări: 

1. Intenționează Comisia să ia măsuri pentru a limita contaminarea cu agenți chimici de război în 
Marea Baltică? 

2. S-ar putea elabora o propunere legislativă care să trateze această problemă? 


