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Comisia pentru petiții

30.5.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1319/2011, adresată de Peter Haase, de cetățenie germană, în numele 
institutului german pentru antibiotice, inginerie genetică și autoîngrijirea 
preventivă netoxică a cancerului, privind menținerea unei colecții unice de pomi 
fructiferi din Müncheberg (Brandenburg, Germania)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva distrugerii propuse a unei colecții de pomi fructiferi 
înființată încă din 1920 într-un centru de cercetare din Müncheberg, Germania. Petiționarul 
susține faptul că această colecție este specială deoarece conține soiuri unice, iar unii din pomii 
din această colecție au peste 900 de ani vechime. Aceste soiuri au fost cultivate pentru a 
rezista în condiții climatice specifice și la anumite boli. În cazul în care centrul de cercetare 
este închis, se va pierde un potențial genetic extrem de valoros. Potrivit petiționarului, planul 
statului federal Brandenburg încalcă acordul încheiat în cadrul summitului Pământului al 
ONU. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30  mai 2012

Petiționarul protestează împotriva închiderii unei colecții de pomi fructiferi din Müncheberg, 
Germania. Petiționarul afirmă că această colecție este unică, pomii fiind cultivați în condiții 
climatice specifice și fiind rezistenți la boli. Potrivit petiționarului, planul statului federal 
Brandenburg de a reduce personalul institutului și, în consecință, de a pune în pericol în 
continuare existența colecției de pomi fructiferi va rezulta într-o pierdere a diversității și 
încalcă mai multe acorduri privind mediul. 
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Pentru a asigura conservarea resurselor genetice în materie de fructe și disponibilitatea lor 
pentru cercetare, înmulțire și producție, a fost înființată banca germană Genebank pentru 
culturile de fructe (DGO)1 ca o rețea națională a instituțiilor din statele federale și din landuri 
și a organizațiilor neguvernamentale. Departamentul de cercetare a înmulțirii în materie de 
horticultură și culturi de fructe din Dresden-Pillnitz, din cadrul Institutului Julius-Kühn (JKI), 
este responsabil pentru coordonarea rețelei. 

Din 2005, UE și marea majoritate a statelor membre sunt părți ale Tratatului internațional 
privind resursele fitogenetice pentru alimentație și agricultură (PGRFA). Tratatul prevede ca 
fiecare parte, sub rezerva legislației naționale, să promoveze o abordare integrată pentru 
conservarea și utilizarea durabilă a PGRFA, inclusiv prin intermediul inventarelor, ținând 
seama de gradul de variație a populațiilor actuale și de nivelul amenințării. 

În temeiul legislației UE privind comercializarea semințelor și a materialului săditor de plante, 
Directivele 93/79/CEE și 93/48/CEE sprijină identificarea varietăților de plante fructifere care 
trebuie conservate și autorizează comercializarea acestora. În plus, Regulamentul (CE) 
nr. 870/2004 instituie un program de conservare, colectare și utilizare a resurselor genetice în 
agricultură. În cele din urmă, Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală prevede că 
statele membre sunt responsabile pentru implementare la un nivel teritorial corespunzător, în 
conformitate cu acordurile lor instituționale, și că includ măsuri de conservare a resurselor 
genetice.

Comisia recomandă petiționarului să contacteze DGO pentru a discuta și a soluționa 
chestiunea privind colecția de pomi fructiferi din Müncheberg.

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


