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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1319/2011 af Peter Haase, tysk statsborger, for "Deutsches Institut für 
Antibiotika, Gentechnik und giftfreie Krebspräventive Selbstversorgung", om 
bevarelse af en enestående samling af forskellige frugttræssorter i Müncheberg 
(Brandenburg, Tyskland)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod den planlagte tilintetgørelse af en samling frugttræssorter, der 
siden 1920'erne har været opbevaret i tilknytning til et laboratorium i Müncheberg i Tyskland. 
Andrageren hævder, at samlingen er speciel, idet den omfatter sorter, som er unikke og i 
enkelte tilfælde er helt op til 900 år gamle. Disse sorter dyrkes for at imødegå bestemte 
vejrforhold og bekæmpe sygdomme. Hvis laboratoriet lukkes, vil et særdeles værdifuldt 
potentiale gå tabt. Ifølge andrageren er forbundslandet Brandenburgs planer i strid med 
aftalerne inden for rammerne af De Forenede Nationers "Earth Summit". 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren protesterer mod nedlukningen af en samling af frugttræer i Müncheberg i 
Tyskland. Andrageren giver udtryk for, at samlingen er enestående, idet træerne er blevet 
fremdyrket under bestemte vejrforhold og er modstandsdygtige over for sygdomme. Ifølge 
andrageren vil delstaten Brandenburgs plan om at reducere medarbejderantallet på instituttet 
og dermed true frugtsamlingens eksistens betyde tab af diversitet og være i strid med 
adskillige miljøaftaler. 
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For at sikre bevarelsen af frugternes genetiske ressourcer og sikre, at de er til rådighed for 
forskning, avl og produktion, oprettede man den tyske genbank for frugtafgrøder (DGO)1 som 
et nationalt netværk af institutioner og ikke-statslige organisationer på forbunds- og 
delstatsniveau. Afdelingen for avlsforskning inden for gartneri- og frugtafgrøder i Dresden-
Pillnitz ved Julius-Kühn Institute (JKI) er ansvarlig for koordineringen af netværket. 

Siden 2005 har EU og langt de fleste medlemsstater været parter i den internationale traktat 
om plantegenetiske ressourcer på fødevare- og landbrugsområdet (PGRFA). Ifølge traktaten 
skal de enkelte parter i henhold til den nationale lovgivning fremme en integreret 
fremgangsmåde til bevarelse og bæredygtig brug af PGRFA, herunder gennem opgørelser, 
idet man tager hensyn til graden af variation inden for de eksisterende populationer og truslers 
status. 

I henhold til EU-lovgivningen om afsætning af frø og formeringsmateriale understøtter 
direktiv 93/79/EØF og 93/48/EØF identificeringen af bevarelsessorter af frugtplanter og 
tillader afsætning af disse. Desuden indføres der ved forordning (EF) nr. 870/2004 et program 
for bevaring, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer fra landbruget. Endelig 
angives det i forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), at medlemsstaterne 
har ansvaret for at gennemføre landdistriktudviklingsprogrammerne på det rette territoriale 
niveau i overensstemmelse med deres egne institutionelle ordninger, og at disse skal omfatte 
foranstaltninger til bevarelse af genetiske ressourcer.

Kommissionen anbefaler, at andrageren kontakter DGO for at drøfte og løse spørgsmålet om 
samlingen af frugttræer i Müncheberg."

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


