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Przedmiot: Bojowe środki chemiczne (BTS) w Morzu Bałtyckim 

Po rozbrojeniu i demilitaryzacji Niemiec po drugiej wojnie światowej siły alianckie pozbyły się 
większości bojowych środków chemicznych, zrzucając je do Morza Bałtyckiego. Wśród zatopionych 
środków BTS znajdowały się środki parzące, takie jak gaz musztardowy i związki arsenu (np. 
adamsyt), przedostający się do krwi cyjanowodór (Cyklon B) i środki paralityczno-drgawkowe (Sarin i 
Tabun). Komisja helsińska podaje, że w Morzu Bałtyckim znajduje się co najmniej 50 tys. ton 
zatopionej broni chemicznej, w tym pociski artyleryjskie, bomby lotnicze i pojemniki zawierające 15 tys. 
ton środków BTS. Ponadto według ostatnich badań przeprowadzonych w ramach projektu CHEMSEA 
dowiedziono istnienia dwóch nieoficjalnych miejsc zrzutu, w dwóch różnych punktach geograficznych. 

Ze względu na istnienie tych nieoficjalnych miejsc zrzutu, zwiększone wykorzystanie Morza 
Bałtyckiego oraz nieprzewidywalność, jeśli chodzi o korozję i przeciekanie, zatopione środki BTS 
spowodowały już wiele wypadków i będą powodować kolejne. 

Biorąc pod uwagę ryzyko ekspozycji na te niebezpieczne środki ludzi, flory i fauny oraz ich 
oddziaływanie na UE, czy Komisja może odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Czy Komisja planuje podjąć działania w celu opanowania skażenia Morza Bałtyckiego środkami 
BTS? 

2. Czy możliwe jest przygotowanie wniosku ustawodawczego poświęconego tej kwestii? 


