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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0631/2012, внесена от Tiago Guimarães, с португалско гражданство, 
относно нови биотехнологии, позволяващи сперма от еднокопитни животни 
да бъде събирана и съхранявана следсмъртно при ниски температури

1. Резюме на петицията

В тази петиция вносителят на петицията, който притежава докторска степен в областта 
на ветеринарната наука, описва своята финансирана от ЕС работа в Университета в 
Порто, в рамките на която е разработил техники, позволяващи сперма от еднокопитни 
да бъде възстановена до 48 часа след смъртта на въпросните жребци; по този начин 
генетичният строеж по-специално на чистокръвните коне може да бъде съхранен с 
помощта на криоконсервация. Той твърди обаче, че не съществува европейско 
законодателство, което да му позволява да предлага на пазара получения продукт, факт, 
който той възприема като ограничение на икономическа дейност, която според данни, 
предоставени от Европейската конска мрежа, създава 100 млрд. евро годишно. Той 
призовава да бъдат въведени изменения в Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 
1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и 
вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на 
ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на 
Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Според вносителя на петицията съществуват множество смъртоносни инциденти в 



PE502.158v01-00 2/3 CM\922985BG.doc

BG

конния спорт, които лишават развъждането на състезателни коне от ценен генетичен 
материал, тъй като правото на Съюза не урежда ветеринарно-санитарните условия за 
търговията със сперма от еднокопитни животни, възстановена от следсмъртно 
отстранени тестиси.

В тази връзка той призовава за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 
1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и 
вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на 
ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на 
Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО1.

Вносителят на петицията се позовава на икономическото значение на конната 
промишленост в Европа. Въпреки че не съществуват окончателни статистически данни, 
различни проучвания в държави от ЕС дават някаква представа за приходите от конната 
промишленост. Европейската конска мрежа (EHN) оценява, че общото въздействие на 
„светът на конете“ в Европа може да възлиза на повече от 100 милиарда евро годишно. 
Тази сума включва прякото икономическо въздействие на всички сектори на конската 
промишленост (развъждане, промишлени предприятия и услуги, свързани с коне, 
образование, научни изследвания и др.) и косвеното, както и предизвиканото 
въздействие на конните дейности като организиране на събития и залагания (30 
милиарда евро годишно).

Смъртността сред състезателните коне в британските конни състезания се изчислява на 
0.2%, но изкуственото осеменяване при чистокръвните животни не се допуска. 
Международната федерация по конен спорт (FEI) е отчела при своите 1222 и 1299 
мероприятия, проведени съответно през 2010 г. и 2011 г. в Европейския съюз, общ брой 
от съответно 13 и 10 смъртни случая, като се включват и случаи, несвързани със 
спорта, като колики, които засягат също кобилите и кастрираните. Поради това 
смъртоносен инцидент по време конно състезание с участващ в него жребец от висока 
класа, от когото преди това не е била събрана сперма за криоконсервация, е извънредно 
и изключително рядко събитие.

В допълнение, вписването на такъв жребец в главния раздел на родословна книга в 
съответствие с Решение 96/78/ЕО2 на Комисията и одобрението за развъждане от 
развъдна организация, одобрена в съответствие с Решение 92/353/ЕИО3 на Комисията, 
ще бъдат предпоставки за допустимостта на поколението за вписване в главния раздел 
на всяка родословна книга на тази порода.

Директива 92/65/ЕИО определя, наред с другото, ветеринарно-санитарните условия за 
търговията със сперма от еднокопитни животни. Тези правила, които не засягат 
използването на спермата, описана от вносителя на петицията, на националната 
територия, изискват спермата от еднокопитни да бъде събирана в одобрен център за 
събиране на сперма, при условие че, наред с другото, жребецът донор е подложен на 
редовни здравни изследвания и не е бил в контакт с животни с различен здравен статус 

                                               
1 OВ L 49, 20.2.2009 г., стp. 48.
2 OВ L 19, 25.1.1996 г., стp. 39.
3 OВ L 192, 11.7.1992 г., стp. 63.
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през последните 30 дни преди събирането на спермата, с изключение на случаите, 
когато се провеждат последващи изследвания не по-рано от 14 дни след събирането на 
спермата, предназначена за търговия. И двете условия не могат да бъдат изпълнени по 
време на конно състезание.

Заключение
Приложение Г към Директива 92/65/ЕИО е изменено неотдавна от Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 176/2012 на Комисията. Тези актуализирани ветеринарно-
санитарни условия за търговията и вноса от трети държави на сперма от еднокопитни 
предоставят достатъчно гъвкавост при различни ситуации, срещани от използвания за 
конни състезания жребец донор, като същевременно гарантират минимални гаранции 
за здравето. Рисковете при допускането на търговията със сперма от еднокопитни 
животни, възстановена от следсмъртно отстранени тестиси, са свързани с липсата на 
проследяемост, санитарни гаранции и възможността тази сперма да се произвежда от 
всеки заклан или мъртъв жребец, без възможност да бъде проверен здравният му 
статус.

Поради това не се препоръчва да се адаптират членове 11 и 17 от Директива 92/65/ЕИО, 
за да включват възстановяването на сперма от еднокопитни от следсмъртно отстранени 
тестиси, а вместо това да се насърчи събирането на сперма за криоконсервация от 
генетично ценни състезателни жребци в съответствие с приложение Г към нея.


