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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1319/2011, imressqa minn Peter Haase ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem l-istitut Ġermaniż għall-antibijotiċi, inġinerija ġenetika u 
l-kura personali preventiva għall-kanċer li mhix tossika, dwar il-
preservazzjoni ta' kollezzjoni unika ta’ siġar tal-frott f’Müncheberg 
(Brandenburg, il-Ġermanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra d-distruzzjoni proposta tal-kollezzjoni ta' siġar tal-frott li 
ilha stabbilita mill-għoxrinijiet fi stazzjon ta’ riċerka f’Müncheberg, il-Ġermanja. Il-
petizzjonant jiddikjara li din il-kollezzjoni hi speċjali peress li tinkludi varjetajiet uniċi u xi 
wħud mis-siġar tagħha għandhom sa 900 sena.  Dawn il-varjetajiet kienu koltivati sabiex 
jifilħu kundizzjonijiet speċifiċi ta’ klima u jirreżistu għal ċertu mard. Jekk l-istazzjon ta’ 
riċerka jingħalaq, potenzjal ġenetiku li hu ta’ valur kbir ħafna, jintilef. Skont il-petizzjonant, 
il-pjan tal-Istat Federali ta' Brandenburg imur kontra l-ftehimiet magħmula fil-Qafas tal-Earth 
Summit tan-NU. 

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-għeluq ta’ kollezzjoni ta’ siġar tal-frott f’Müncheberg, il-
Ġermanja. Il-petizzjonant jgħid li l-kollezzjoni hi unika, minħabba li s-siġar ġew ikkoltivati 
taħt kundizzjonijiet klimatiċi speċifiċi u huma reżistenti għall-mard. Skont il-petizzjonant, il-
pjan tal-Istat Federali ta’ Brandenburg biex inaqqas l-istaff mill-Istitut u, bħala konsegwenza, 
jhedded it-tkomplija tal-eżistenza tal-kollezzjoni ta’ frott, ser tirriżulta fit-telf ta’ diversità u 
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tmur kontra d-diversi ftehimiet ambjentali. 

Sabiex jassigura l-konservazzjoni ta’ riżorsi ġenetiċi ta’ frott u d-disponibbiltà tagħhom għar-
riċerka, tnissil u produzzjoni il-Genebank Ġermaniż għal Tkabbir ta' Frott (DGO) 1 kien 
stabbilit bħala netwerk nazzjonali ta’ istituzzjonijiet Federali u Länder u organizzazzjonijiet 
non-governattivi. Id-Dipartiment għar-Riċerka dwar it-Tnissil Ortikulturali u tal-Frott fi 
Dresden-Pillnitz tal-Istitut Julius-Kühn Institute (JKI) hu responsabbli mill-koordinazzjoni 
tan-netwerk. 

Sa mill-2005, l-UE u l-maġġoranza kbira tal-Istati Membri huma firmatarji għat-Trattat 
Internazzjonali għar-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-ikel u l-Agrikoltura (PGRFA). It-Trattat 
jitlob lil kull Partit, suġġett għal-leġiżlazzjoni nazzjonali, jippromwovi approċċ integrat lejn 
il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-PGRFA, inkluż permezz ta' inventarju, filwaqt li 
jieħu kunsiderazzjoni tal-grad ta' varjazzjoni fil-popolazzjonijiet eżistenti u l-istatus tat-
theddida. 

Taħt il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-marketing taż-żrieragħ u ta’ materjali għall-propagazzjoni 
tal-pjanti, id-Direttivi 93/79/KEE u 93/48/KEE jappoġġjaw l-identifikazzjoni tal-varjetajiet ta’ 
konservazzjoni ta’ pjanti tal-frott u jawtorizzaw il-marketing tagħhom. B’żieda ma’ dan, 
Regulation (EC) No870/2004 poġġiet fis-seħħ programm dwar il-konservazzjoni, il-ġabra u l-
utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura. Finalment, ir-Regolament (KE) Nru 
1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
rurali jindika li l-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni fil-livell territorjali 
xieraq, skont l-arranġamenti istituzzjonali tagħhom, u li huma għandhom jinkludu miżuri 
għall-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi.

Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni hi li l-petizzjonant għandu jikkuntattja lid-DGO sabiex 
jiddiskuti u jsolvi l-kwistjoni tal-ġabra ta’ siġar tal-frott f’Müncheberg.

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


