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Θέμα: Αναφορά 1319/2011, του Peter Haase, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του «Deutsches Institut für Antibiotika, Gentechnik und giftfreie 
Krebspreventive Selbstversorgung» (Γερμανικό Ίδρυμα για τα αντιβιοτικά, 
τη γενετική τεχνολογία και τη μη τοξική αυτάρκη διαβίωση που προλαβαίνει 
τον καρκίνο), σχετικά με τη διατήρηση μοναδικής συλλογής ειδών 
οπωροφόρων δένδρων στην πόλη Müncheberg (Βρανδεμβούργο, Γερμανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την προγραμματιζόμενη καταστροφή 
συλλογής ειδών οπωροφόρων δένδρων η οποία έχει δημιουργηθεί από τη δεκαετία του 1920 
σε πειραματική μονάδα στην πόλη Müncheberg της Γερμανίας. Ο αναφέρων επισημαίνει την 
ιδιαίτερη αξία της συλλογής, καθώς περιλαμβάνει κάποια μοναδικά είδη που σε ορισμένες 
περιπτώσεις έχουν ηλικία έως και 900 ετών. Τα εν λόγω είδη έχουν καλλιεργηθεί έτσι ώστε 
να αντέχουν σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες και ασθένειες. Το κλείσιμο της 
πειραματικής μονάδας θα οδηγούσε στην απώλεια ιδιαίτερα πολύτιμου γενετικού δυναμικού. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η πρόθεση του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου αντίκειται στις 
συμφωνίες που έγιναν στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής για τη Γη (Earth Summit) των 
Ηνωμένων Εθνών. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων καταγγέλλει το κλείσιμο μονάδας που φιλοξενεί συλλογή οπωροφόρων δέντρων 
στο Müncheberg της Γερμανίας. Υποστηρίζει ότι η συλλογή είναι μοναδική, καθώς τα δέντρα 
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έχουν καλλιεργηθεί υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες και είναι ανθεκτικά σε ασθένειες. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η πρόθεση του ομόσπονδου κρατιδίου του Βρανδεμβούργου 
για περικοπή προσωπικού στο Ινστιτούτο με την επακόλουθη απειλή εξαφάνισης της 
συλλογής οπωροφόρων δέντρων, θα οδηγήσει σε απώλεια βιοποικιλότητας και αντιβαίνει σε 
αρκετές περιβαλλοντικές συμφωνίες. 

Για να διασφαλισθεί η διατήρηση των γενετικών πόρων των οπωροφόρων και η 
διαθεσιμότητά τους για έρευνα, καλλιέργεια και παραγωγή, δημιουργήθηκε η Γερμανική 
Τράπεζα Γονιδίων για τις Καλλιέργειες Οπωροφόρων (DGO)1 ως εθνικό δίκτυο 
ομοσπονδιακών φορέων και φορέων των κρατιδίων, καθώς και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων. Υπεύθυνο για τον συντονισμό του δικτύου είναι το Τμήμα Έρευνας της 
Καλλιέργειας Οπωροκηπευτικών και Οπωροφόρων του Ινστιτούτου Julius-Kühn (JKI) στο 
Pillnitz της Δρέσδης. 

Από το 2005, η ΕΕ και η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών αποτελούν συμβαλλόμενα 
μέρη στη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη 
γεωργία. Δια της Συνθήκης ζητείται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, υπό την επιφύλαξη της 
εθνικής του νομοθεσίας, να προωθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση και 
αειφόρο χρήση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, μεταξύ άλλων και 
μέσω καταγραφής σε μητρώα, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ποικιλομορφίας των 
υφιστάμενων πληθυσμών και την κατάσταση των κινδύνων που διατρέχουν. 

Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την εμπορία σπόρων και πολλαπλασιαστικού 
υλικού των φυτών, οι οδηγίες 93/79/ΕΟΚ και 93/48/ΕΟΚ στηρίζουν τον εντοπισμό ποικιλιών 
οπωροφόρων φυτών προς διατήρηση και εγκρίνουν την εμπορία τους. Επιπλέον, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 870/2004 θέσπισε πρόγραμμα για τη διατήρηση, τη συλλογή και τη 
χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία. Τέλος, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης υποδεικνύει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή 
σε κατάλληλο εδαφικό επίπεδο, σύμφωνα με τις οικείες θεσμικές ρυθμίσεις, και ότι 
περιλαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση των γενετικών πόρων. 

Η Επιτροπή συνιστά να επικοινωνήσει ο αναφέρων με την DGO με σκοπό τη συζήτηση και 
την επίλυση του ζητήματος της συλλογής οπωροφόρων δέντρων στο Müncheberg.

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


