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Subiect: Petiția nr. 1328/2019, adresată de Jānis Kuzins, de cetățenie letonă, în numele 
SDK Dzimtene, privind curățarea Mării Baltice de arme chimice 

Petiția nr. 0406/2020, adresată de Nélia Pinto, de cetățenie portugheză, 
privind reziduurile chimice provenite de la vechi proiectile din războaiele 
mondiale, prezente în Marea Baltică

1. Rezumatul petiției nr. 1328/2019

După cel de al Doilea Război Mondial, aproximativ 13 000 de tone de substanțe chimice de 
luptă au fost abandonate în Marea Baltică. Potrivit petiționarului, de atunci există în mare 
substanțe foarte toxice, care pun în pericol țările baltice și toate speciile marine. Petiționarul 
citează experți care subliniază că Marea Baltică se poate transforma într-un al doilea Cernobîl 
în orice moment.  Petiționarul explică cum apa mării corodează metalele, iar substanțele 
chimice toxice le pun oamenilor viața în pericol. Compușii toxici stabili pot avea efecte mai 
periculoase decât radiațiile asupra corpului uman. Multe zone din Marea Baltică sunt zone 
tradiționale de pescuit și milioane de tone de pește pot conține substanțe chimice toxice. 
Petiționarul menționează încapsularea acestor arme ca o posibilitate și, în același timp, 
consideră că acest lucru nu poate fi realizat de fiecare țară pe cont propriu; arsenalele chimice 
subacvatice reprezintă o amenințare pentru toate țările din regiunea baltică. Petiționarul 
consideră că curățarea apelor europene necesită sprijinul întregii Uniuni Europene. El solicită 
UE să pună la dispoziție fonduri urgente pentru decontaminarea Mării Baltice, în spiritul 
Acordului de la Paris și al priorităților Comisiei Europene.

Rezumatul petiției nr. 0406/2020

Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la pericolul reprezentat de reziduurile chimice din 
vechile proiectile din războaiele mondiale. Petiționara consideră că curățarea apelor europene 
este o chestiune importantă pentru întreaga UE și invită UE să canalizeze fonduri către 
decontaminarea Mării Baltice în regim de urgență, în spiritul Acordului de la Paris privind 
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schimbările climatice.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1328/2019: declarată admisibilă la 28 aprilie 2020. 

Petiția nr. 0406/2020: declarată admisibilă la 14 iulie 2020. 

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

 Comisia este de acord că munițiile abandonate pe fundul mării în bazinele maritime europene 
constituie o problemă de anvergură care merită o atenție adecvată. Aceste muniții nu reprezintă 
doar o amenințare pentru mediul marin, ci pot constitui și o amenințare la adresa securității, 
împiedicând construirea de noi infrastructuri și obstrucționând creșterea albastră.

Se recunoaște că în Marea Baltică există o cantitate mare de muniții chimice neexplodate, 
abandonate pe fundul mării de-a lungul coastei, și de materiale explozive, legate și de naufragii. 
Amplasarea, cantitatea și identitatea acestor muniții au fost adesea insuficient documentate 
când au fost abandonate, multe informații lipsind. În plus, compilarea și înțelegerea 
documentației disponibile sunt dificile, inclusiv din motive politice și lingvistice, precum și din 
cauza restricțiilor ce afectează secretele militare. În plus, transferul acestor muniții, precum și 
răspândirea contaminanților pot fi provocate de procese naturale, precum curenții, dar și de 
procese antropogene (cum ar fi întâlnirile cu traule sau nave de dragare). Deoarece fundul mării 
este din ce în ce mai mult utilizat în scopuri economice (de exemplu, parcuri eoliene offshore, 
cabluri marine, conducte, operațiuni de pescuit cu traule), riscul de contact cu muniții 
abandonate în mare este în creștere. 

Această situație ridică, de asemenea, probleme de mediu, deoarece, în timp, corodarea 
învelișului munițiilor, provocată de procese mecanice și chimice, poate conduce la eliberarea 
substanțelor chimice aflate în interior. În plus, munițiile chimice rămân pe fundul mării mult 
mai mult decât se credea inițial. Necunoscutele asociate diverselor procese mecanice și chimice 
(cum ar fi adâncimea apei, temperatura apei și adâncimea obiectelor îngropate), care contribuie 
la rata de eliberare a substanțelor chimice din învelișul lor inițial, fac dificilă și inexactă 
modelarea riscului de eliberare în apa mării. 

La nivel european, această chestiune este analizată în principal în cadrul Strategiei UE în 
materie de securitate maritimă (SUESM). În planul de acțiune revizuit al Strategiei UE în 
materie de securitate maritimă (SUESM PA), statele membre au convenit să desfășoare 
activități specifice în Marea Baltică și Marea Nordului, pentru a optimiza înlăturarea și 
eliminarea munițiilor chimice abandonate în mare și a dispozitivelor explozive neexplodate1.

Colocviul privind provocările munițiilor neexplodate în mare (februarie 2019) a fost prima 
activitate dedicată organizată de Comisie pentru a permite o înțelegere mai clară a problemelor 
respective. Evenimentul, la care au participat numeroși reprezentanți ai instituțiilor UE, ai 
autorităților publice și private din statele membre, ai industriei și ai comunității de cercetare, a 

1 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2018-06-26-eumss-revised-action-plan_en.pdf

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2018-06-26-eumss-revised-action-plan_en.pdf
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subliniat necesitatea unei cooperări și a unei coordonări mai strânse între UE și organismele 
publice și private din statele membre, în scopul îmbunătățirii monitorizării munițiilor 
abandonate și al reducerii la minimum a eventualelor riscuri pentru mediu și pentru activitățile 
maritime.

Pe baza rezultatelor acestui eveniment, Comisia va lansa un studiu în 2020, pentru a colecta și 
a simplifica procedurile legate de cele mai bune practici în caz de contacte accidentale cu 
muniții abandonate în mare.

Din perspectiva mediului, acestea sunt, de asemenea, luate în considerare în Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”2, ca sursă potențială de contaminare chimică și de deșeuri 
marine în mediul marin, care, prin urmare, trebuie să fie monitorizate de statele membre, ca 
orice altă sursă potențială de poluare, și trebuie avute în vedere în strategiile lor marine. Este 
necesar mai ales să se monitorizeze nivelul de poluare chimică a zonelor în care au fost 
abandonate muniții, precum și să se estimeze starea munițiilor chimice și a containerelor, pentru 
a supraveghea și alte amenințări la adresa mediului ale acestui tip de poluare. De asemenea, 
statele membre trebuie să evalueze impactul măsurilor lor la nivel național și regional. În Marea 
Baltică, această activitate a fost condusă în special în cadrul Convenției pentru protecția 
mediului marin din Marea Baltică (HELCOM), în special în coordonare cu grupul HELCOM 
pentru munițiile scufundate, care urmărește cartografierea, monitorizarea și, dacă este posibil, 
curățarea siturilor de deșeuri pentru a proteja sănătatea umană și a mediului marin (a se vedea 
raportul din 2013, care include recomandări de acțiune 
http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf). În calitate de parte contractantă la această 
convenție, Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, a sprijinit întotdeauna aceste eforturi. 

În plus, statele membre sunt responsabile de gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor 
periculoase, într-un mod corect din punct de vedere ecologic, în conformitate cu legislația UE 
relevantă.

La nivel regional și internațional, această chestiune a fost abordată în cadrul a numeroase foruri 
diferite, printre care Convenția de la Barcelona, OSPAR3, HELCOM, Programul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Protocolul de la Londra al Organizației Maritime 
Internaționale (OMI), precum și Organizația Națiunilor Unite, care a adoptat Rezoluția 68/208 
din 20 decembrie 2013 referitoare la măsurile de cooperare pentru evaluarea și creșterea 
gradului de conștientizare a efectelor asupra mediului legate de deșeurile care provin din muniții 
chimice aruncate în mare.

Programele de cooperare teritorială europeană funcționează în cadrul gestiunii partajate între 
Comisie și țările participante și sunt cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR). Programul transnațional pentru regiunea Mării Baltice (BSR) a oferit finanțare 
proiectului de căutare și evaluare a munițiilor chimice (Chemsea) (6/2011-3/2014), urmat de 
proiectul „Ajutor decizional pentru munițiile marine” (DAIMON) (3/2016-2/2019) și proiectul 
DAIMON 2, aflat în desfășurare (8/2019-1/2021). Proiectul DAIMON a elaborat instrumente 
de ajutor privind luarea deciziilor, sprijinind guvernele și întreprinderile să trateze chestiunea 

2 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de 
acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) 
(Text cu relevanță pentru SEE) JO L 164, 25.6.2008, p. 19-40.
3 OSPAR este mecanismul prin care 15 guverne și UE cooperează în protejarea mediului marin al Atlanticului de 
nord-est.

http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf
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armamentelor abandonate în mare. DAIMON 2 are drept obiectiv popularizarea instrumentelor 
respective și formarea utilizatorilor finali ai instrumentului în cadrul BSR.

Pentru programul BSR din perioada 2021-2027, Comisia a propus în documentul său de 
orientare un accent puternic pe combaterea poluării Mării Baltice. Deși procesul de programare 
a viitorului program BSR se află într-un stadiu timpuriu, este de așteptat ca programul să 
finanțeze măsuri de reducere a poluării Mării Baltice. Programul BSR va fi, de asemenea, în 
concordanță cu Strategia europeană pentru regiunea Mării Baltice, în special cu obiectivul său 
principal de „salvare a mării”.

Concluzie

Din perspectiva securității maritime, Comisia va continua să monitorizeze și să încurajeze 
cooperarea la nivel de bazin maritim pentru punerea în aplicare a unor acțiuni specifice menite 
să optimizeze înlăturarea și eliminarea munițiilor chimice abandonate în mare și a dispozitivelor 
explozive neexplodate, așa cum au convenit statele membre în cadrul SUESM PA.

În plus, Comisia va continua să interacționeze cu statele membre și organizațiile regionale din 
Marea Baltică și Marea Nordului, dar nu numai, pentru a evalua sprijinul care ar putea fi acordat 
la nivelul UE, în scopul intensificării acțiunilor cu privire la această chestiune importantă.

Din perspectiva mediului, se așteaptă ca punerea în aplicare a Directivei-cadru privind strategia 
pentru mediul marin să ajute statele membre să inițieze monitorizarea și, într-o mai mică 
măsură, decontaminarea mării. Cooperarea la nivel regional și internațional în cadrul HELCOM 
și al forurilor relevante ale Organizației Națiunilor Unite este, de asemenea, esențială și ar trebui 
consolidată. Comisia, în calitate de parte contractantă la aceste convenții, va continua să facă 
apel la o cooperare mai strânsă în această privință.

4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 30 iunie 2021

Comisia este de acord că muniția abandonată pe fundul mării în bazinele marine europene 
constituie o problemă de anvergură care merită atenția adecvată. Această muniție nu reprezintă 
doar o amenințare pentru mediul marin, ci poate constitui și o amenințare la adresa securității, 
împiedicând construirea de noi infrastructuri și obstrucționând dezvoltarea unei economii 
albastre durabile. Este și o amenințare la adresa siguranței pescarilor și a tuturor marinarilor în 
general.

Se recunoaște că în Marea Baltică există o cantitate mare de muniții chimice și explozive 
abandonate pe fundul mării de-a lungul coastei, inclusiv rezultate ale naufragiilor. Situarea, 
cantitatea și identitatea acestei muniții au fost adesea insuficient documentate în cursul 
procesului de identificare și la abandonarea în mare, din această cauză lipsind multe informații. 
Pe lângă aceasta, strângerea și înțelegerea documentației disponibile sunt îngreunate, printre 
altele, din motive politice și lingvistice, precum și de restricțiile ce afectează secretele militare. 
În plus, dispariția prin colmatare, deplasarea acestor muniții, precum și răspândirea 
contaminanților pot fi provocate de procese naturale precum curenții, dar și de procese 
antropogene (cum ar fi contactul cu traule sau nave de dragare). Deoarece fundul mării este din 
ce în ce mai utilizat în scopuri economice (de exemplu, parcuri eoliene offshore, cabluri marine, 
conducte, operațiuni de pescuit cu traule), riscul de contact cu muniții abandonate în mare este 
în creștere. 
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Această situație ridică și probleme de mediu, deoarece, în timp, corodarea învelișului 
munițiilor, provocată de procese mecanice și chimice, conduce la eliberarea substanțelor 
chimice conținute de acestea. În plus, munițiile chimice rămân pe fundul mării mult mai mult 
decât se credea inițial. Necunoscutele asociate diverselor procese, mecanice și chimice (cum ar 
fi adâncimea apei, temperatura apei și adâncimea obiectelor îngropate), care contribuie la rata 
de eliberare a substanțelor chimice din învelișul lor inițial, fac dificilă și imprecisă modelarea 
riscului de eliberare în apa mării. 

La nivel european, această chestiune este tratată în cadrul Strategiei UE în materie de securitate 
maritimă (SUESM). În planul de acțiune revizuit al Strategiei UE în materie de securitate 
maritimă (SUESM PA), statele membre au convenit să desfășoare activități specifice în Marea 
Baltică și Marea Nordului, pentru a optimiza înlăturarea și eliminarea munițiilor chimice 
abandonate în mare și a dispozitivelor explozive neexplodate4. 

Colocviul privind problemele generate de munițiile neexplodate în mare (februarie 2019) a fost 
prima activitate dedicată organizată de Comisie pentru a permite o înțelegere mai clară a 
problemelor respective. Evenimentul, la care au participat numeroși reprezentanți ai instituțiilor 
UE, ai autorităților statelor membre, ai industriei și ai comunității de cercetare, a subliniat 
nevoia de cooperare și mai strânsă coordonare între UE și organismele publice și private din 
statele membre, în scopul îmbunătățirii monitorizării munițiilor abandonate și al reducerii la 
minimum a eventualelor riscuri pentru mediu și pentru activitățile maritime.

Pe baza rezultatelor acestui eveniment, Comisia a lansat în 2020 un studiu pentru a inventaria 
bune practici și a simplifica procedurile în caz de contacte accidentale cu muniții abandonate în 
mare, ocupându-se și de problemele de mediu relevante. Mai exact, obiectivul este 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile statelor membre, organismele private și organizațiile 
regionale în ceea ce privește recuperarea accidentală a încărcăturilor neexplodate și a munițiilor 
chimice abandonate în mare sau orice contact cu acestea prin elaborarea unor instrucțiuni în 
acest sens. Studiul va contribui și la îmbunătățirea coordonării în ceea ce privește monitorizarea 
generală, inclusiv monitorizarea contaminanților relevanți, și la eliminarea sistematică a acestor 
muniții, inclusiv a impactului îndepărtării și eliminării acestora asupra mediului, pentru a 
reduce la minimum acest important pericol la adresa securității maritime și riscurile la adresa 
mediului marin și a biodiversității acestuia.

Din perspectiva mediului, acestea sunt, de asemenea, luate în considerare în Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”5, ca sursă potențială de contaminare chimică și de deșeuri 
marine în mediul marin, care, prin urmare, trebuie să fie monitorizate de statele membre, ca 
orice altă sursă potențială de poluare, și trebuie avute în vedere în strategiile lor marine. Este 
necesar mai ales să se monitorizeze poluarea chimică a zonelor în care au fost abandonate 
muniții, precum și să se estimeze starea munițiilor chimice și a containerelor, pentru a 
supraveghea și alte amenințări la adresa mediului pe care le presupune acest tip de poluare. De 
asemenea, statele membre trebuie să evalueze impactul măsurilor lor la nivel național și 
regional. În Marea Baltică, această activitate a fost condusă în special în cadrul Convenției 
pentru protecția mediului marin din Marea Baltică (HELCOM), de către grupul HELCOM 
pentru munițiile scufundate, care urmărește cartografierea, monitorizarea și, dacă este posibil, 

4https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy_en
5 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de 
acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”), 
JO L 164, 25.6.2008, p. 19-40.

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy_en
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curățarea locului de abandonare pentru a proteja sănătatea umană și a mediului marin6. În 
calitate de parte contractantă la prezenta convenție, Uniunea Europeană, reprezentată de 
Comisie, a sprijinit totdeauna aceste eforturi.

În plus, statele membre sunt responsabile de gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor 
periculoase, într-un mod ecologic rațional, în conformitate cu legislația UE relevantă.
 
La nivel regional și internațional, această chestiune a fost abordată de multe foruri, printre care 
Convenția de la Barcelona, Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-
Est (OSPAR), HELCOM, Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), 
Protocolul de la Londra al Organizației Maritime Internaționale (OMI), precum și Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite, care a adoptat Rezoluția 68/208 din 20 decembrie 
2013 referitoare la măsurile de cooperare pentru evaluarea și creșterea gradului de 
conștientizare a efectelor asupra mediului legate de deșeurile care provin din muniții chimice 
aruncate în mare.

În plus, Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR) urmărește 
„salvarea Mării Baltice” de diferite amenințări și abordează în special problema munițiilor 
chimice scufundate. În secțiunea consacrată pericolelor din zonele prioritare, planul de acțiune 
revizuit din 15 februarie 2021 include o acțiune special destinată eliminării contaminării istorice 
care afectează ecosistemul baltic. La nivel macroregional se va crea o platformă a părților 
interesate pentru a elabora în comun planuri de acțiune, strategii, recomandări de politică, 
informări privind cele mai bune și cele mai rele practici și cazuri de produse. 

În plus, există două proiecte-fanion destinate pericolelor din zonele prioritare care tratează 
problema muniției chimice abandonate în mare, DAIMON și DAIMON 2. Aceste proiecte sunt 
sprijinite prin programul Interreg pentru regiunea Mării Baltice (în cadrul cooperării teritoriale 
europene). Acesta este un program cu gestiune partajată între Comisie și statele membre 
participante și este cofinanțat de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): DAIMON7 
(Ajutor decizional pentru proiectul privind munițiile marine, martie 2016 - februarie 2019) a 
fost finanțat prin programul Interreg pentru regiunea Mării Baltice pentru perioada 2014-2020 
(buget total: 4,73 milioane EUR). Scopul său este de a sprijini administrațiile maritime, de 
apărare și de mediu în luarea deciziilor privind strategiile de gestionare a materialelor militare 
chimice și convenționale abandonate în Marea Baltică și Skagerrak. Se preconizează ca 
proiectul să obțină un triplu rezultat: i) un set de instrumente pentru evaluarea impactului 
munițiilor marine asupra biocenozei /setul de instrumente EcoTox ii) sisteme de sprijinire a 
deciziei pentru munițiile abandonate în mare iii) un catalog al tipurilor de muniții abandonate 
în Marea Baltică.

Institutul Thünen (Germania), în colaborare cu alți parteneri de proiect, a elaborat setul de 
instrumente EcoTox. Acesta permite organismelor de cercetare și de reglementare din domeniul 
mediului să monitorizeze și să evalueze amenințările ecologice reprezentate de munițiile 
abandonate în mare. El conține i) o strategie privind modul de analizare și evaluare a impactului 
munițiilor chimice și convenționale abandonate și al substanțelor periculoase asociate asupra 
stării de contaminare și de sănătate a organismelor expuse și ii) o descriere a metodelor de 
aplicat. Setul de instrumente EcoTox contribuie la răspunsul la întrebarea dacă 

6 A se vedea raportul din 2013, inclusiv recomandări de acțiune http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf
7 https://projects.interreg-baltic.eu/projects/daimon-2-204.html

http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/daimon-2-204.html
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munițiile/substanțele de luptă abandonate într-o anumită zonă geografică prezintă un risc pentru 
organismele marine în habitatul lor. 

Instrumentul online DAIMON pentru clasificarea riscurilor și ajutorul pentru luarea deciziilor 
a fost elaborat de Universitatea Tehnică Clausthal (Germania) în cooperare cu alți parteneri 
DAIMON. Acesta ajută instituțiile publice care se ocupă de gestionarea spațiului marin 
(maritim, de mediu, de pescuit, militar) și actorii din economia offshore să manipuleze munițiile 
abandonate în Marea Baltică și Skagerrak. Pentru fiecare obiect de muniție detectat, software-
ul cere parametri specifici, pe baza cărora formulează o analiză a riscurilor. Aceasta include 
informații privind localizarea și starea generală a muniției, mediul înconjurător și starea de 
poluare sau de deteriorare biologică. În plus, recomandă luarea de posibile măsuri, cum ar fi 
recuperarea și distrugerea, acumularea, încapsularea, acoperirea, detonarea sau inacțiunea, 
inclusiv monitorizarea și costurile aferente.

Academia Navală Poloneză din Gdynia, în colaborare cu alți parteneri DAIMON, a creat un 
catalog online al tuturor tipurilor de muniții care se află pe fundul Mării Baltice. Catalogul le 
permite utilizatorilor înregistrați să manipuleze obiecte din catalog (de exemplu, să adauge 
obiecte noi sau să le modifice pe cele existente). Acesta ajută reprezentanții administrațiilor 
maritime să identifice munițiile găsite pe fundul Mării Baltice în timpul activităților economice 
(de exemplu pescuit, lucrări de construcții, dragare etc.). Catalogul permite căutarea muniției 
în funcție de tipul de armă, de calibru și de țara de origine.

Proiectul DAIMON 28 (Ajutor decizional pentru munițiile marine - aplicare practică, august 
2019 – iulie 2021) finanțat prin Programul Interreg pentru regiunea Mării Baltice pentru 
perioada 2014-2020 (buget total: 0,9 milioane EUR) este în desfășurare. El oferă formare în 
utilizarea noilor instrumente ale proiectului DAIMON, de exemplu setul de instrumente 
EcoTox, și le dezvoltă în continuare în proceduri standard de operare pentru evaluarea 
impactului asupra mediului. Datorită proiectului DAIMON, administratorii maritimi și 
planificatorii teritoriului, agențiile de mediu, paza de coastă și armata sunt mai conștienți de 
riscul de otrăvire a mediului marin din Marea Baltică și Skagerrak pe care îl prezintă cele 
aproximativ 250 000 de tone de muniție abandonate. 

Concluzie

Din perspectiva securității maritime, Comisia va continua să monitorizeze și să încurajeze 
cooperarea la nivel de bazin maritim pentru întreprinderea de acțiuni concrete menite să 
optimizeze înlăturarea și eliminarea munițiilor chimice abandonate în mare și a încărcăturilor 
explozive neexplodate, așa cum au convenit statele membre în cadrul SUESM PA.

În plus, Comisia va continua să interacționeze cu statele membre și organizațiile regionale, 
inclusiv cu cele din Marea Baltică și Marea Nordului, pentru a evalua sprijinul care ar putea fi 
acordat la nivelul UE pentru intensificarea acțiunilor în această problemă importantă.

Din perspectiva mediului, se așteaptă ca punerea în aplicare a Directivei-cadru privind strategia 
pentru mediul marin să ajute statele membre să inițieze monitorizarea și, într-o mai mică 
măsură, decontaminarea mării. Cooperarea la nivel regional și internațional în cadrul HELCOM 
și al forurilor relevante ale Organizației Națiunilor Unite este, de asemenea, esențială și ar trebui 

8 https://projects.interreg-baltic.eu/projects/daimon-2-204.html
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consolidată. Comisia, în calitate de parte contractantă la aceste convenții, va continua să facă 
apel la o cooperare mai strânsă în această privință. Studiul în curs privind munițiile subacvatice 
și munițiile neexplodate poate oferi informații relevante suplimentare și poate fundamenta 
luarea de măsuri suplimentare de către UE.


