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Temats: Lūgumraksts Nr. 1319/2011, ko Vācijas Antibiotiku, gēnu inženierijas un 
netoksiskas vēža profilakses pašaprūpes institūta vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Peter Haase, par unikālu augļu koku kolekcijas saglabāšanu 
Minhebergā (Brandenburga, Vācija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž iebildumus pret plānoto augļu koku kolekcijas likvidēšanu 
Minhebergā, Vācijā; šī kolekcija atrodas selekcijas stacijā un ir veidota, sākot no pagājušā 
gadsimta divdesmitajiem gadiem. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kolekcija ir īpaša, jo 
tajā ietvertās šķirnes ir unikālas — dažas no tām pat 900 gadus vecas. Šo šķirņu augļu koki ir 
selekcionēti, lai veicinātu to pielāgošanos specifiskajiem laika apstākļiem un izturību pret 
slimībām. Ja selekcijas staciju slēgs, aizies bojā ļoti vērtīgs ģenētiskais materiāls. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Brandenburgas federālās zemes plānotie pasākumi ir 
pretrunā vienošanām, kas panāktas ANO Zemes samitā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 21. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret augļu koku kolekcijas slēgšanu Minhebergā, Vācijā. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kolekcija ir unikāla, jo koki ir audzēti īpašos 
klimatiskajos apstākļos un ir izturīgi pret slimībām. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
Brandenburgas Federālās zemes plāns samazināt institūta darbinieku skaitu un līdz ar to 
apdraudēt augļu koku kolekcijas turpmāko pastāvēšanu radīs zaudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai un ir pretrunā vairākiem nolīgumiem vides jomā. 
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Lai nodrošinātu augļu ģenētisko resursu saglabāšanu un to pieejamību izpētei, pavairošanai un 
ražošanai, Vācijas Augļu kultūras gēnu banka (DGO)1 tika izveidota kā Federālo zemju 
iestāžu un nevalstisko organizāciju valsts tīkls. Julius-Kühn institūta (JKI) Dārzu kultūras un 
augļu kultūras pavairošanas pētījumu nodaļa Drēzdenē-Pilnicā ir atbildīga par tīkla 
koordināciju. 

Kopš 2005. gada ES un vairums dalībvalstu ir pievienojušās Starptautiskajam līgumam par 
augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai (PGRFA). Līgums uzliek par 
pienākumu katrai pusei saskaņā ar valsts tiesību aktiem veicināt integrētu pieeju PGRFA
saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, tostarp, izmantojot uzskaiti, ņemot vērā izmaiņu 
pakāpi pašreizējā populācijā un apdraudējuma statusu. 

Saskaņā ar ES tiesību aktiem par augļkopībai paredzēto sēklu un augļaugu pavairošanas 
materiāla tirdzniecību Direktīvās 93/79/EEK un 93/48/EEK ir atbalstīta augļaugu šķirņu 
saglabāšanas noteikšana un atļauta to tirdzniecība. Turklāt ar Regulu (EK) Nr. 870/2004 ir 
ieviesta programma attiecībā uz ģenētisko resursu saglabāšanu, vākšanu un izmantošanu 
lauksaimniecībā. Visbeidzot, Regulā (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir norādīts, ka dalībvalstis ir atbildīgas par 
atbalsta programmu īstenošanu attiecīgajā teritoriālajā līmenī saskaņā ar savu institucionālo 
kārtību, un tā ietver pasākumus ģenētisko resursu saglabāšanai.

Komisijas iesaka lūgumraksta iesniedzējam sazināties ar DGO, lai apspriestu un atrisinātu 
jautājumu par augļu koku kolekciju Minhebergā.

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


