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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με την προστασία των ευρωπαϊκών θαλασσών από χημικά και 
συμβατικά όπλα1

1. Πολλές ευρωπαϊκές θάλασσες είναι γεμάτες με όπλα που προέρχονται από τον πρώτο και 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και από τον πιο πρόσφατο πόλεμο στα Βαλκάνια.

2. Η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση χημικών και 
συμβατικών όπλων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, κατ’ εκτίμηση, 900.000 νάρκες 
θαλάσσης, 1,6 εκατομμύρια τόνοι συμβατικών όπλων και 220.000 τόνοι χημικών όπλων, 
ενώ στην Αδριατική Θάλασσα υπάρχουν 15.551 εναέριες βόμβες υπερίτη, 2.533 κιβώτια 
πυρομαχικών, 20.000 στοιχεία χημικών πυρομαχικών και χιλιάδες βομβίδια από βόμβες 
διασποράς.

3. Τα όπλα αυτά συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για το θαλάσσιο οικοσύστημα και έχουν 
αρνητικές συνέπειες για τις οικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η αλιεία, ο 
τουρισμός, οι ενεργειακές υποδομές (π.χ. αιολικά πάρκα, καλώδια διανομής ρεύματος, 
αγωγοί) και οι μεταφορές.

4. Επί του παρόντος εφαρμόζονται με επιτυχία ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα 
CHEMSEA, MODUM, UMBRELLA και RITMARE.

5. Η Επιτροπή καλείται, συνεπώς, να καταρτίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική με στόχο την πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης των ευρωπαϊκών θαλασσών.

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


