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Tárgy: Peter Haase német állampolgár által a „Deutsches Institut für Antibiotika, 
Gentechnik und giftfreie Krebspräventive Selbstversorgung” nevében 
benyújtott 1319/2011. számú petíció az egyedülálló münchebergi 
(Brandenburg, Németország) gyümölcsfa-gyűjtemény megtartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy az 1920-as évek óta a németországi 
münchebergi kísérleti állomáson összegyűjtött gyümölcsfafajta-gyűjtemény megsemmisítését 
tervezik. A petíció benyújtója szerint különleges gyűjteményről van szó, amely egyedülálló –
egyes esetekben 900 éves – fajtákat tartalmaz. Ezeket a fajtákat azért állították elő nemesítés 
útján, hogy a speciális időjárásbeli körülményekkel és betegségekkel szemben ellenállók 
legyenek. Amennyiben bezárnák a kísérleti állomást, egy kimagaslóan értékes genetikai 
potenciál veszne el. A petíció benyújtója szerint Brandenburg tartomány terve ellentétes az 
Egyesült Nemzetek Föld Csúcstalálkozóján született megállapodásokkal. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója tiltakozik egy münchebergi (Németország) gyümölcsfafajta-gyűjtemény 
bezárása ellen. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a gyűjtemény egyedülálló, mivel a fákat 
sajátos klimatikus körülmények között nemesítették és ellenállóak egyes betegségekkel
szemben. 
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A petíció benyújtója szerint Brandenburg tartomány arra vonatkozó terve, hogy 
létszámleépítést hajtson végre az intézményben és ennek következtében veszélyeztesse a 
gyümölcsgyűjtemény fennmaradását, a biológiai sokféleség csökkenését eredményezi és 
számos környezetvédelmi egyezménnyel ellentétes.

A gyümölcsgenetikai erőforrások megőrzésének, valamint annak érdekében, hogy azok 
kutatási, nemesítési és termelési céllal elérhetőek legyenek, létrehozták a gyümölcsfajták 
németországi génbankját (DGO)1 amely szövetségi és tartományi intézmények és nem 
kormányzati szervezetek országos hálózata. A hálózat munkájának összehangolásáért a Julius 
Kühn Intézet (JKI) kertészeti növények és gyümölcsök nemesítésének kutatásával foglalkozó 
Drezda-Pillnitz-i osztálya felelős. 

2005 óta az Európai Unió és a tagállamok jelentős része csatlakozott a növénygenetikai 
források élelmezési és mezőgazdasági felhasználásáról szóló nemzetközi egyezményhez 
(PGRFA). A szerződés felkér minden részes felet, hogy saját nemzeti jogszabályainak 
megfelelően mozdítsa elő a PGRFA védelmének és fenntartható hasznosításának integrált 
megközelítését – többek között nyilvántartás segítségével –, figyelembe véve a létező 
populációk változatosságának szintjét és a veszélyeztetettség mértékét. 

A vetőmagvakra és növényszaporító anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok alapján a 
93/79/EGK és a 93/48/EGK irányelv támogatja a gyümölcsgenetikai források azonosítását és 
engedélyezi a forgalmazásukat. Emellett a 870/2004/EK rendelet létrehozott egy, a 
mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, begyűjtésére és 
hasznosítására irányuló közösségi programot. Végezetül, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK 
rendelet azt tartalmazza, hogy a megfelelő területi szinten a tagállamok felelősek a 
végrehajtásért a saját intézményi szabályozásaiknak megfelelően, amelyek magukban 
foglalják a genetikai erőforrások megőrzésére vonatkozó intézkedéseket.

A Bizottság ajánlása az, hogy a petíció benyújtója vegye fel a kapcsolatot a DGO-val a 
münchebergi gyümölcsfagyűjtemény kérdésében.

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


