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Χημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 
1328/2019 και 0406/2020 σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τα χημικά 
κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 και 0406/2020 
(2021/2567(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις αναφορές 1328/2019 και 0406/2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, τα άρθρα 4 και 191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τα άρθρα 35 και 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Σεπτεμβρίου 1997, σχετικά με το οικολογικό 
πρόβλημα της Βαλτικής Θάλασσας1, τον στόχο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων2 με σκοπό 
τη μείωση της ρύπανσης και των επικίνδυνων ουσιών, και τη δέσμευση των κρατών 
μελών να παρακολουθούν τα υποβρύχια χημικά πυρομαχικά σύμφωνα με την οδηγία 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 
2008, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το 
θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)3,

– έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις για «διάσωση της θάλασσας» και την ανάδειξη της 
περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ασφάλειας στη 
θάλασσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, 
καθώς και τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ για την εξάλειψη των χημικών 
πυρομαχικών που απορρίπτονται στη θάλασσα και των μη εκραγέντων μηχανισμών στο 
πλαίσιο του σχεδίου δράσης της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα,

1 ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 147.
2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
3 ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.



– έχοντας υπόψη τη φιλοδοξία της Επιτροπής για μηδενική ρύπανση για ένα περιβάλλον 
χωρίς τοξικές ουσίες, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 2.1.8 της ανακοίνωσής της, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640), 
και τη δέσμευση της ΕΕ να αναχαιτίσει την απώλεια βιοποικιλότητας και να καταστεί 
παγκόσμιος ηγέτης στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας 
σύμφωνα με τη στρατηγική της για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και τη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030,

– έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα συμβαλλόμενα κράτη σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη του 1992 για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των 
διεθνών λιμνών και το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου του 1999 για τα ύδατα και την υγεία,

– έχοντας υπόψη το επικείμενο πρόγραμμα Interreg της Επιτροπής για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας για την περίοδο 2021-2027,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Ελσίνκι του 1992 για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, το σχέδιο δράσης για τη Βαλτική 
Θάλασσα και τα πορίσματα της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
της Βαλτικής (HELCOM) σχετικά με τα χημικά πυρομαχικά που απορρίπτονται στη 
θάλασσα,

– έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις των κρατών στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα τον στόχο 3.9 για τη μείωση των θανάτων και 
ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μόλυνση, τον στόχο 6.3 για τη βελτίωση 
της ποιότητας των υδάτων με την εξάλειψη της απόρριψης και την ελαχιστοποίηση της 
έκλυσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, καθώς και τους στόχους 14.1 και 14.2 για την 
πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστημάτων,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1612(2008) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα χημικά πυρομαχικά που θάβονται στη Βαλτική 
Θάλασσα, και τη συνοδευτική έκθεση της 28ης Απριλίου 2008,

– έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών στις 3 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τις αναφορές 1328/2019 και 
0406/2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 50 000 τόνοι συμβατικών και χημικών όπλων που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (όπως ο υπερίτης (αέριο μουστάρδας) και δακρυγόνα 
αέρια, όπως και νευροτοξικές και ασφυξιογόνες χημικές ουσίες) έχουν απορριφθεί στη 
Βαλτική Θάλασσα από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πυρομαχικά αυτά αποδομούνται με αργό ρυθμό και ότι 
διαρρέουν τοξικές ουσίες στο νερό, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία μέσω της 
μόλυνσης του φαγητού και προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα και δηλητηριάσεις με την 
άμεση επαφή, βλάπτοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, καθώς 
επίσης θέτουν σε κίνδυνο τις οικονομικές δραστηριότητες όπως η αλιεία, η εξαγωγή 



των φυσικών πόρων και η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Βαλτική Θάλασσα είναι 
ημίκλειστη θάλασσα με αργή εναλλαγή νερού και πολύ χαμηλή ικανότητα 
αυτοκαθαρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρείται μία από τις πλέον μολυσμένες 
θάλασσες στον κόσμο, με τα επίπεδα οξυγόνου να πέφτουν στα βαθέα ύδατα, γεγονός 
που ήδη θέτει  σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διεξαχθεί πολύτιμη έρευνα από την ad hoc ομάδα εργασίας 
HELCOM για τα αδρανοποιημένα χημικά πυρομαχικά (CHEMU), το 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με τίτλο «Modelling of Ecological Risks related to 
Sea-Dumped Chemical Weapons» («Μοντελοποίηση των οικολογικών κινδύνων που 
σχετίζονται με τα χημικά πυρομαχικά που απορρίπτονται στη θάλασσα» -MERCW) και 
τις ad hoc ομάδες εμπειρογνωμόνων HELCOM για την επικαιροποίηση και την 
επανεξέταση των υφιστάμενων πληροφοριών σχετικά με τα χημικά πυρομαχικά στη 
Βαλτική Θάλασσα (MUNI) και σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των 
βυθισμένων αντικειμένων (SUBMERGED)·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία εκφράστηκε κατά τη 
διάρκεια του συμποσίου σχετικά με τις προκλήσεις των μη εκραγέντων πυρομαχικών 
στη θάλασσα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Φεβρουαρίου 2019·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεν διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με τον όγκο, τον χαρακτήρα και τις τοποθεσίες των απορριφθέντων 
πυρομαχικών λόγω της ελλιπούς τεκμηρίωσης των δραστηριοτήτων αυτών και της 
ανεπαρκούς έρευνας στον θαλάσσιο βυθό της Βαλτικής Θάλασσας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την τρέχουσα 
κατάσταση των πυρομαχικών, τον ακριβή κίνδυνο που εγκυμονούν και τις πιθανές 
λύσεις στο πρόβλημα αυτό·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Interreg για την περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας παρείχε χρηματοδότηση για τα έργα έρευνας και αξιολόγησης χημικών 
πυρομαχικών για την περίοδο 2011-2014 στο πρόγραμμα «Chemical Munitions Search 
and Assessment» (CHEMSEA), για την περίοδο 2016-2019 στο πρόγραμμα «Decision 
aid for Marine Munitions» (DAIMON) και για την περίοδο 2019-2021, στο πρόγραμμα 
DAIMON 2, συνολικού ύψους 10,13 εκατομμυρίων EUR (εκ των οποίων 
7,8 εκατομμύρια EUR –δηλαδή το 77 %– προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα έργα αυτά ερευνήθηκαν οι 
τοποθεσίες απόρριψης, το περιεχόμενο και η κατάσταση των πυρομαχικών, καθώς και 
ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν στις συνθήκες της Βαλτικής, και ότι τα έργα αυτά 
παρείχαν στις διοικήσεις εργαλεία λήψης αποφάσεων και κατάρτιση σε τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κινδύνου, τις μεθόδους αποκατάστασης και την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των συμβατικών και χημικών πυρομαχικών που 
απορρίπτονται στη θάλασσα αντιμετωπίζεται από το ΝΑΤΟ, το οποίο διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία, τα μέσα και την εμπειρία για την επιτυχή επίλυση αυτού του 
προβλήματος·



Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι με το έργο CHEMSEA, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2014, το 
καταληκτικό συμπέρασμα ήταν ότι οι χώροι απόρριψης χημικών πυρομαχικών δεν 
αποτελούν άμεση απειλή, αλλά θα εξακολουθήσουν να αποτελούν πρόβλημα για τη 
Βαλτική Θάλασσα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή πυκνότητα των μεταφορών και το υψηλό ποσοστό 
οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας καθιστούν το εν 
λόγω ζήτημα όχι μόνον περιβαλλοντικό, αλλά και ζήτημα με σημαντικές οικονομικές 
επιπτώσεις, μεταξύ άλλων και για τον αλιευτικό κλάδο·

1. υπογραμμίζει ότι οι περιβαλλοντικοί και υγειονομικοί κίνδυνοι που θέτουν τα 
πυρομαχικά που απορρίφθηκαν στη Βαλτική Θάλασσα μετά το πέρας του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, δεν συνιστούν απλώς ένα τοπικό, ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά ένα 
σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα με απρόβλεπτες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
διασυνοριακές επιπτώσεις·

2. καλεί επιτακτικά τη διεθνή κοινότητα να ενστερνιστεί πνεύμα συνεργασίας και 
ειλικρινούς αλληλεγγύης, ώστε να εντείνει την παρακολούθηση των πυρομαχικών που 
απορρίπτονται, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για το θαλάσσιο 
περιβάλλον και τις δραστηριότητες· παροτρύνει όλα τα μέρη που διαθέτουν 
διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες απόρριψης και τις ακριβείς 
τοποθεσίες να αποχαρακτηρίσουν αυτές τις πληροφορίες και να επιτρέψουν στις 
θιγόμενες χώρες, στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουν επειγόντως 
πρόσβαση σε αυτές·

3. καλεί την Επιτροπή και την Επιτροπή Κοινού Προγραμματισμού της περιοχής Interreg 
της Βαλτικής Θάλασσας να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα και 
τις δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν τα 
πυρομαχικά που απορρίπτονται στη Βαλτική Θάλασσα· επικροτεί τις ειδικές 
προσπάθειες και την εποικοδομητική έρευνα που ανέλαβε η HELCOM και στο πλαίσιο 
των έργων CHEMSEA, DAIMON και DAIMON 2 τα οποία χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

4. καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές περιβαλλοντικό 
δίκαιο και να παράσχουν πρόσθετες χρηματοδοτικές συνεισφορές στο πρόγραμμα 
Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας για την περίοδο 2021-2027· χαιρετίζει 
το διακρατικό πρόγραμμα Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας 2021-2027, 
το οποίο θα χρηματοδοτήσει μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης της Βαλτικής 
Θάλασσας·

5. τονίζει την ανάγκη τακτικής παρακολούθησης της κατάστασης διάβρωσης των 
πυρομαχικών και επικαιροποιημένης εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων σχετικά με 
τις επιπτώσεις των μολυσματικών ουσιών που εκλύονται στην ανθρώπινη υγεία, στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα της περιοχής·

6. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο, όπως η 
χαρτογράφηση των τοποθεσιών απόρριψης των πυρομαχικών και η παρακολούθηση, 
καθώς και η απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών·



7. προσδίδει έμφαση στη σημασία που έχουν, στο πλαίσιο αυτό, οι διακρατικοί και 
διαπεριφερειακοί μηχανισμοί συνεργασίας, η ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες 
πληροφορίες και η αποτελεσματική ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και έρευνας·

8. καλεί την Επιτροπή, για τους σκοπούς της φιλοδοξίας της για μηδενική ρύπανση για 
ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, να συγκροτήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων με τα θιγόμενα κράτη μέλη και άλλους συμφεροντούχους και 
οργανισμούς, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την ακόλουθη εντολή: i) μελέτη και 
χαρτοχράφηση των ακριβών τοποθεσιών των μολυσμένων περιοχών· ii) πρόταση 
κατάλληλων φιλικών προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για την 
παρακολούθηση και τον καθαρισμό της ρύπανσης, με απώτερο στόχο την 
απομάκρυνση ή την πλήρη εξουδετέρωση επικίνδυνων υλικών, όταν είναι αδύνατη η 
εξόρυξη· iii) ανάπτυξη αξιόπιστων υποστηρικτικών εργαλείων για τη λήψη 
αποφάσεων· iv) διεξαγωγή εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των 
θιγόμενων ομάδων (όπως οι αλιείς, οι κάτοικοι της περιοχής, οι τουρίστες και οι 
επενδυτές) σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την οικονομία· και v) 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης για περιβαλλοντικές καταστροφές·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κανένα ποσό από τα 8,8 εκατομμύρια EUR 
που διατέθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας δεν 
χρησιμοποιήθηκε για τα έργα DAIMON ή DAIMON 2 στο πλαίσιο του προγράμματος 
Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

10. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει προκειμένου όλοι οι σχετικοί οργανισμοί και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, 
να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους και να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα 
θα αντανακλάται σε όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες προγραμματισμού της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και του 
σχεδίου δράσης για τη στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ζήτημα των πυρομαχικών που απορρίπτονται 
στις ευρωπαϊκές θάλασσες περιλαμβάνεται στα οριζόντια προγράμματα, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η υποβολή έργων που καλύπτουν περιοχές που πλήττονται από το 
ίδιο πρόβλημα (Αδριατική Θάλασσα και Ιόνιο Πέλαγος, Βόρεια Θάλασσα και Βαλτική 
Θάλασσα) και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

12. ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η μόλυνση στη Βαλτική Θάλασσα και να προωθήσει κάθε είδους 
περιφερειακή, εθνική και διεθνή συνεργασία για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων μέσω 
της εταιρικής σχέσης της με το ΝΑΤΟ·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των 
λοιπών ενδιαφερόμενων κρατών.


