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Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1319/2011, którą złożył Peter Haase (Niemcy) w imieniu niemieckiego 
Instytutu ds. Antybiotyków, Inżynierii Genetycznej i Nietoksycznej 
Prewencyjnej Samopielęgnacji Antyrakowej, w sprawie zachowania 
unikalnego zbioru drzew owocowych w Müncheberg (Brandenburgia, 
Niemcy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciw zniszczeniu zbioru drzew owocowych tworzonego od 
lat dwudziestych w stacji badawczej w Müncheberg (Niemcy). Składający petycję stwierdza, 
że zbiór ten jest szczególny, ponieważ obejmuje unikalne odmiany, a niektóre okazy liczą 
sobie 900 lat. Odmiany te hodowano tak, aby mogły one sprostać szczególnym warunkom 
klimatycznym i uodpornić się na niektóre choroby. Jeżeli stacja badawcza zostanie zamknięta, 
utracony zostanie wyjątkowo cenny materiał genetyczny. Według składającego petycję plan 
kraju związkowego Brandenburgia jest sprzeczny z umowami zawartymi w ramach Szczytu 
Ziemi ONZ. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję protestuje przeciw zniszczeniu zbioru drzew owocowych w Müncheberg 
(Niemcy). Składający petycję twierdzi, że zbiór ten jest unikalny, ponieważ drzewa były 
hodowane w szczególnych warunkach klimatycznych i są odporne na choroby. Zdaniem 
składającego petycję plan kraju związkowego Brandenburgia zakładający zmniejszenie 
zatrudnienia w Instytucie i tym samym zagrażający dalszemu istnieniu zbioru drzew 
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owocowych przyczyni się do utraty różnorodności i jest sprzeczny z wieloma porozumieniami 
w sprawie ochrony środowiska. 

W celu zapewnienia ochrony zasobów genetycznych z owoców i ich dostępności do celów 
badawczych, uprawy i produkcji ustanowiono niemiecki Bank Genów dla Upraw 
Owocowych (DGO)1jako krajową sieć instytucji i organizacji pozarządowych na szczeblu 
federalnym i krajów związkowych. Za koordynację działań tej sieci odpowiada Wydział ds. 
Badania Upraw w Ogrodnictwie i Upraw Owocowych Instytutu Juliusa Kühna (JKI) w 
Dreźnie-Pillnitz. 

Od 2005 r. UE i znaczna większość państw członkowskich są stronami Międzynarodowego 
Traktatu o zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa (PGRFA). Zgodnie z 
postanowieniami Traktatu każda ze stron, z zastrzeżeniem ustawodawstwa krajowego, 
zobowiązana jest do wspierania zintegrowanego podejścia do ochrony i zrównoważonego 
wykorzystania zasobów genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa, w tym poprzez 
tworzenie zapasów, mając na uwadze stopień zróżnicowania w istniejących populacjach i stan 
zagrożenia. 

Na mocy prawodawstwa UE dotyczącego obrotu nasionami i materiałem rozmnożeniowym 
roślin, zgodnie z dyrektywami 93/79/EWG i 93/48/EWG wspiera się identyfikację odmian 
roślin owocowych podlegających ochronie i wydaje zgodę na wprowadzenie ich do obrotu. 
Ponadto na mocy rozporządzenia (WE) nr 870/2004 ustanawia się program ochrony, 
zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie. Natomiast w rozporządzeniu 
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich podkreślono, że państwa 
członkowskie odpowiadają za realizację programów rozwoju obszarów wiejskich na 
odpowiednim poziomie terytorialnym, zgodnie z ich wewnętrznymi rozwiązaniami 
instytucjonalnymi, oraz że powinny one obejmować środki służące ochronie zasobów 
genetycznych.

Komisja zaleca składającemu petycję, aby skontaktował się z DGO w celu omówienia i 
rozwiązania problemu związanego ze zbiorem drzew owocowych w Müncheberg.

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


