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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1319/2011, внесена от Peter Haase, с немско гражданство, (от името 
на германския институт за антибиотици), относно генното инженерство и 
нетоксичните самостоятелни грижи за превенция на рака, относно 
опазването на уникалната колекция от плодни дръвчета в Мюнхберг 
(Бранденбург, Германия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу предложението за унищожаване на 
колекцията от плодни дръвчета, създадена през 20-те години на 19-и век в 
изследователска станция в Мюнхберг, Германия. Вносителят на петицията заявява, че 
колекцията е специална, тъй като съдържа уникални сортове и някои от дърветата ѝ са 
на по 900 години. Тези сортове се отглеждат, за да издържат на специфични 
климатични условия и да бъдат устойчиви на определени болести. Ако 
изследователската станция бъде закрита ще се изгуби изключително ценен генетичен 
потенциал. Според вносителя на петицията, планът на федералната провинция 
Бранденбург противоречи на споразуменията, сключени в рамките на срещата на върха 
на ООН за Земята. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията възразява срещу закриването на изследователската станция с 
колекция от плодни дръвчета в Мюнхберг, Германия. Вносителят на петицията 
посочва, че колекцията е уникална, тъй като дърветата са били отглеждани при 
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специфични климатични условия и са устойчиви на болести. Според вносителя на 
петицията планът на федерална провинция Бранденбург за съкращаване на служители в 
института и следователно излагане на риск по-нататъшното съществуване на 
колекцията от плодни дръвчета, ще доведе до загуба на биологично разнообразие и 
противоречи на няколко споразумения в областта на околната среда. 

За да се гарантира опазването на плодовите генетични ресурси и тяхната наличност за 
научни изследвания, отглеждане и продукция, беше създадена немската Генетична 
банка за овощни култури (DGO)1 като национална мрежа от федерални и провинциални 
институции и неправителствени организации. Отделът за изследване на отглеждането 
на растителни и овощни култури в градинарството в Дрезден-Пилниц на института 
Julius-Kühn Institute (JKI) отговоря за координацията на мрежата. 

От 2005 г. ЕС и голяма част от държавите членки са страни по Международния договор 
за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (PGRFA). Договорът изисква 
всяка страна, в зависимост от националното си законодателство, да поддържа 
интегриран подход към съхранението и устойчивото използване на растителни 
генетични ресурси за прехрана и земеделие, включително чрез опис, взимайки под 
внимание състоянието и степента на изменение в съществуващите популации и 
състоянието на заплаха.

Съгласно законодателството на ЕС относно пускането на пазара на посевен или 
посадъчен материал, Директива 93/79/EИО и Директива 93/48/ЕИО подпомагат 
определянето на сортовете на овощни култури за съхранение и разрешават тяхното 
пускане на пазара. В допълнение Регламент (EО) № 870/2004 въведе програма за 
съхранение, събиране и използване на генетични ресурси в земеделието. Накрая, 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони посочва, че държавите 
членки са отговорни за изпълнението на подходящо териториално ниво, в съответствие
с техните институционални разпоредби, и че те следва да включат мерки за опазване на 
генетичните ресурси.

Препоръката на Комисията е вносителят на петицията да се свърже с DGO, за да се 
обсъди и разреши въпроса за колекцията от овощни дръвчета в Мюнхберг.

                                               
1 http://www.genres.de/en/cultivated-and-wild-plants/conservation/german-genebank-for-fruit-crops/


