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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136 om beskyttelse af Europas have 
mod kemiske og konventionelle våben1

1. Mange europæiske have er fyldt med gamle våben fra Første og Anden Verdenskrig og fra 
den seneste krig på Balkan.

2. En høj koncentration af kemiske og konventionelle våben, herunder et skønnet antal 
søminer på 900 000, 1,6 mio. tons konventionelle våben og 220 000 tons kemiske våben 
er at finde i Østersøen og Nordsøen, mens 15 551 flybomber med sennepsgas, 2533 
ammunitionskasser, 20 000 dele kemisk ammunition og tusindvis af små bomber fra 
klyngebomber er at finde i Adriaterhavet.

3. Disse våben udgør en alvorlig fare for havøkosystemet og har en skadelig indvirkning på 
økonomiske aktiviteter, herunder fiskeri, turisme, energiinfrastruktur (f.eks. 
vindmølleparker, el-ledninger, rørledninger) og transport.

4. Der er iværksat vellykkede europæiske programmer, herunder Chemsea, Modum, 
Umbrella og Ritmare.

5. Kommissionen opfordres derfor til i samarbejde med medlemsstaterne, de lokale og 
regionale myndigheder og andre interesserede enheder at udarbejde en omfattende 
strategi, der har til formål at forebygge yderligere forurening af de europæiske have.

6. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


