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Vedr.: Andragende 0631/2012 af Tiago Guimarães, portugisisk statsborger, om nye 
bioteknologier, der gør det muligt at udtage og kryopræservere hingstesæd 
post mortem 

1. Sammendrag

Andrageren, der har en doktorgrad i veterinærvidenskab, beskriver i dette andragende sit EU-
finansierede arbejde på universitetet i Porto, hvor han har udviklet teknikker, der gør det 
muligt at udtage hingstesæd op til 48 timer efter de pågældende hingstes død. På denne måde 
kan navnlig fuldblodshestes genetiske konstitution bevares ved hjælp af kryopræservering. 
Han anfører imidlertid, at der ikke findes nogen EU-lovgivning, der tillader ham at 
markedsføre det fremstillede produkt, hvilket han betragter som en restriktion for en 
økonomisk aktivitet, som ifølge tal fra European Horse Network genererer 100 mia. EUR om 
året. Han opfordrer til ændringer af Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om 
dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt 
sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke 
fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

“Ifølge andrageren sker der inden for hestesporten et stort antal dødsulykker, som berøver 
sportshesteavlen værdifuldt genetisk materiale, fordi EU-retten ikke fastsætter 
dyresundhedsmæssige betingelser for handel med hingstesæd udtaget fra tekstikler, der er 
fjernet post mortem.
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Med hensyn hertil opfordrer han til ændringer af Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 
om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr 
samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt 
specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF1.

Andrageren henviser til den økonomiske betydning af hesteindustrien i Europa. Selv om der 
ikke foreligger definitive statistiske oplysninger, giver forskellige undersøgelser foretaget i 
EU-medlemsstaterne en vis idé om størrelsen af hesteindustriens indtægter.  European Horse 
Network (EHN) anslår, at den samlede værdi af den europæiske hesteindustri kunne overstige 
100 mia. EUR om året. I dette tal indgår den direkte økonomiske betydning af alle dele af 
hesteindustrien (avl, virksomheder og tjenesteydelser med tilknytning til heste, uddannelse, 
forskning…) og den indirekte betydning af hesterelaterede aktiviteter såsom tilrettelæggelse 
af arrangementer og spillevirksomhed (30 mia. EUR om året).

British Horse Racing skønner, at dødeligheden blandt væddeløbsheste ligger på 0,2 %, men 
kunstig befrugtning er ikke tilladt for fuldblodshestes vedkommende. International Federation 
for Equestrian Sports (FEI) registrerede i forbindelse med sine 1 222 og 1 299 arrangementer i 
Den Europæiske Union i henholdsvis 2010 og 2011 i alt henholdsvis 13 og 10 dødsfald, heri 
også medregnet ikke sportsrelaterede dødsfald forårsaget af f.eks. kolik og dødsfald blandt 
hopper og vallakker. Det er derfor usædvanligt og yderst sjældent, at en førsteklasses hingst, 
fra hvilken der ikke i forvejen er udtaget sæd med henblik på kryopræservering, dør under en 
hestekonkurrence.

Desuden ville opførelsen af en sådan hingst i en stambogs hovedafsnit i overensstemmelse 
med Kommissionens beslutning 96/78/EF2 og avlsgodkendelse fra en avlsorganisation, der er 
godkendt i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 92/353/EØF3, være 
forudsætninger for, at dens afkom kan opføres i hovedafsnittet i enhver stambog for den 
pågældende race. 

Direktiv 92/65/EØF fastlægger blandt andet de dyresundhedsmæssige betingelser for 
samhandel med hestesæd. I henhold til direktivets bestemmelser, som ikke berører den af 
andrageren beskrevne anvendelse af sæd på nationalt territorium, skal hingstesæd opsamles på 
godkendte opsamlingsstationer, bl.a. på den betingelse, at donorhingsten har været 
underkastet regelmæssige sundhedstjek og ikke har været i kontakt med dyr, der ikke har 
samme sundhedsstatus, i 30 dage forud for sædopsamlingen, undtagen i tilfælde, hvor der 
ikke tidligere end 14 dage efter opsamlingen af sæd beregnet til samhandel foretages 
efteropsamlingsprøver.  Disse to betingelser kan ikke opfyldes under en hestekonkurrence.

Konklusion
Bilag D til direktiv 92/65/EØF er for nylig blevet ændret ved Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 176/2010. Disse opdaterede dyresundhedsmæssige 
                                               
1 EUT L 49 af 20.2.2009, s. 48.

2 EFT L 19 af 25.1.1996, s. 39.

3 EFT L 192 af 11.7.1992, s. 63.



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

DA

betingelser for samhandel med og import fra tredjelande af hingstesæd skaber tilstrækkelig 
fleksibilitet i forhold til de forskellige situationer, som donorhingste, der benyttes til 
hestekonkurrencer, kommer ud for, samtidig med at de sikrer minimumssundhedsgarantier. 
Den risiko, der er forbundet med at tillade samhandel med hingstesæd udtaget fra testikler, 
der er fjernet post mortem, har at gøre med manglen på sporbarhed, sundhedsmæssige 
garantier og den mulighed, at en sådan sæd kan være udtaget fra en hvilken som helst slagtet 
eller død hingst, uden at dens sundhedsstatus har kunnet undersøges.

Det anbefales derfor ikke at tilpasse artikel 11 og 17 i direktiv 92/65/EØF således, at de 
kommer til at omfatte udtagningen af hingstesæd fra testikler, der er fjernet post mortem, men 
i stedet at fremme opsamlingen af sæd med henblik på kryopræservering fra genetisk 
værdifulde konkurrencehingste i overensstemmelse med direktivets bilag D.”


