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Betreft: Verzoekschrift 1319/2011ingediend door Peter Haase (Duitse nationaliteit), 
namens het Deutsches Institut für Antibiotika, Gentechnik und giftfreie 
Krebspräventive Selbstversorgung, over behoud van een unieke verzameling 
fruitboomsoorten in Müncheberg (Brandenburg, Duitsland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant tekent protest aan tegen de voorgenomen vernietiging van een sinds de jaren 20 
in een proefstation in Müncheberg in Duitsland opgebouwde verzameling fruitboomsoorten.
Rekwestrant stelt dat de verzameling bijzonder is omdat deze soorten omvat die uniek zijn en 
in bepaalde gevallen zelfs tot 900 jaar oud zijn. Deze soorten zijn gekweekt om specifieke 
weersomstandigheden en ziektes het hoofd te bieden. Als het proefstation wordt gesloten zou 
een zeer waardevol genetisch potentieel verloren gaan. Volgens rekwestrant is het voornemen 
van de deelstaat Brandenburg in strijd met de afspraken in het kader van de Earth Summit van 
de Verenigde Naties.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Rekwestrant tekent protest aan tegen de sluiten van een verzameling fruitboomsoorten in 
Müncheberg, Duitsland. Rekwestrant stelt dat de verzameling uniek is, aangezien de bomen 
onder specifieke weersomstandigheden zijn gekweekt en ziektes het hoofd bieden. Volgens 
rekwestrant zal het voornemen van de deelstaat Brandenburg om het personeelsbestand van 
het Instituut in te krimpen, waardoor het voortbestaan van de verzameling fruitbomen in 
gevaar wordt gebracht, een verlies aan diversiteit tot gevolg hebben en is dit in strijd met 
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meerdere milieuafspraken.

Om het behoud van genetische bronnen van fruit en hun beschikbaarheid voor onderzoek, 
teelt en productie te verzekeren werd de Deutsche Genbank Obst (DGO) 1 opgericht als een 
nationaal netwerk van bonds- en länderinstellingen en niet-gouvernementele organisaties. Het 
Institut für Züchtungsforschung an Gartenbaulichen Kulturen und Obst van het Julius-Kühn 
Institute (JKI) in Dresden-Pillnitz is verantwoordelijk voor de coördinatie van het netwerk.

Sinds 2005 zijn de EU en de grote meerderheid van lidstaten partij bij het Internationaal 
Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw (PGRFA). In het Verdrag 
wordt van elke partij gevraagd, overeenkomstig de nationale wetgeving, een geïntegreerde 
aanpak te bevorderen voor het in stand houden en duurzaam gebruik van PGRFA, onder 
andere door inventarisatie, rekening houdend met de graad van verscheidenheid in bestaande 
populaties en de staat van bedreiging.

Krachtens de EU-wetgeving betreffende het in de handel brengen van zaad en teeltmateriaal, 
steunen Richtlijnen 93/79/EEG en 93/48/EEG de identificatie van instandhoudingsrassen van 
fruitgewassen en wordt toegestaan dat zij in de handel gebracht worden. Bovendien stelde 
Verordening (EG) Nr. 870/2004 een programma op voor de instandhouding, de 
karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw.
Tenslotte geeft Verordening (EG) Nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling aan, dat lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering op het passende territoriale niveau in 
overeenstemming met hun eigen institutionele inrichting, en dat zij ook maatregelen voor de 
instandhouding van genetische hulpbronnen moeten nemen.

De Commissie raadt rekwestrant aan contact op te nemen met de DGO om de kwestie van de 
verzameling fruitboomsoorten in Müncheberg te bespreken en op te lossen.

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


