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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš planuojamą nuo praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio 
Miunchebergo bandymo stotyje formuotos vaismedžių kolekcijos sunaikinimą. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad ši kolekcija yra ypatinga, nes joje yra unikalių rūšių vaismedžių, kurių 
amžius kartais siekia net 900 metų. Šios rūšys yra auginamos taip, kad taptų atsparios tam 
tikroms klimato sąlygoms ir ligoms. Uždarius bandymų stotį bus prarastas labai vertingas 
genetinis potencialas. Pasak peticijos pateikėjo, tokie Brandenburgo žemės valdžios institucijų 
ketinimai prieštarauja Jungtinių Tautų organizacijos aukščiausiojo lygio susitikime dėl 
aplinkos ir plėtros priimtiems susitarimams. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjas protestuoja prieš vaismedžių kolekcijos Miuncheberge (Vokietija)
sunaikinimą. Jis teigia, kad kolekcija yra unikali, nes medžiai auginami tam tikromis klimato 
sąlygomis ir yra atsparūs ligoms. Pasak peticijos pateikėjo, Brandenburgo žemės valdžios 
institucijų ketinimas sumažinti instituto darbuotojų skaičių ir dėl to kylanti grėsmė tolesniam 
vaisių kolekcijos gyvavimui, lems įvairovės sumažėjimą ir prieštarauja kai kuriems aplinkos 
srities susitarimams. 
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Siekiant užtikrinti vaisių genetinių išteklių išsaugojimą ir galimybę juos naudoti mokslinių 
tyrimų, veisimo ir gamybos tikslais, buvo įsteigtas Vokietijos vaisinių augalų genetinis 
bankas (DGO)1, kuris priskiriamas federalinių bei žemių institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų nacionaliniam tinklui. Už tinklo koordinavimą atsakingas Julius-Kühn instituto 
(JKI) Sodininkystės ir vaisinių augalų veisimo mokslinių tyrimų padalinys, esantis Dresdene-
Pilnice. 

Nuo 2005 m. ES ir didžioji dauguma valstybių narių yra Tarptautinės sutarties dėl augalų 
genetinių išteklių maisto pramonei ir žemės ūkiui šalis. Pagal šią sutartį kiekvienos šalies 
prašoma, laikantis nacionalinių teisės aktų, skatinti integruotą požiūrį į augalų genetinių 
išteklių maisto pramonei ir žemės ūkiui išsaugojimą ir tvarų naudojimą, įskaitant inventoriaus 
naudojimą, atsižvelgiant į esamų populiacijų įvairovės laipsnį ir grėsmės lygį. 

Atsižvelgiant į ES teisės aktus dėl prekybos sėklomis ir dauginamąja medžiaga, direktyvomis 
93/79/EEB ir 93/48/EEB remiamas vaisinių augalų saugotinų veislių nustatymas ir 
suteikiamas leidimas jais prekiauti. Be to, Reglamentu (EB) Nr. 870/2004 įdiegiama 
programa dėl genetinių išteklių žemės ūkyje apsaugos, rinkimo ir naudojimo. Galiausiai 
Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos kaimo 
plėtrai nurodoma, kad valstybės narės atsako už įgyvendinimą atitinkamu teritoriniu lygmeniu 
pagal jų pačių institucinę tvarką ir kad jos turi įtraukti genetinių išteklių apsaugos priemones.

Komisija rekomenduoja peticijos pateikėjui kreiptis į DGO, kad galėtų aptarti ir išspręsti su 
vaismedžių kolekcija Miuncheberge susijusią problemą.“

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


