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Θέμα: Αναφορά 0631/2012 του Tiago Guimarães, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με νέες βιοτεχνολογίες μεταθανάτιας συλλογής και κρυοσυντήρησης του 
σπέρματος των ιπποειδών 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι δόκτωρ κτηνιατρικής και εξηγεί στην αναφορά ότι, χρηματοδοτούμενος 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέπτυξε στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο τεχνικές που επιτρέπουν 
την ανάκτηση του σπέρματος που περιέχεται στους όρχεις του ίππου έως και 48 ώρες μετά 
τον θάνατό του, διατηρώντας έτσι το γενετικό του φορτίο διαμέσου της κρυοσυντήρησης, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τους καθαρόαιμους ίππους. Αναφέρει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει 
νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά του λαμβανόμενου 
προϊόντος, κάτι που θεωρεί ότι περιορίζει μια οικονομική δραστηριότητα που, σύμφωνα με 
τα στοιχεία Ευρωπαϊκού Ιππικού Δικτύου (European Horse Network) αποφέρει 100 δισ. ευρώ 
ετησίως. Ο αναφέρων ζητεί την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 1992, η οποία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το 
εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν 
υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις 
που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Σύμφωνα με τον αναφέροντα γίνονται πολυάριθμα θανατηφόρα ατυχήματα στον τομέα των 
ιππικών αθλημάτων. Εξαιτίας των ατυχημάτων αυτών, ο τομέας εκτροφής των αλόγων που 
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προορίζονται για ιππικούς αγώνες υφίσταται απώλεια πολύτιμου γενετικού υλικού, επειδή το 
δίκαιο της Ένωσης δεν ρυθμίζει τις συνθήκες υγείας των ζώων ενόψει του εμπορίου του 
σπέρματος το οποίο συλλέγεται από όρχεις που αφαιρούνται μετά το θάνατο του ίππου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων ζητεί την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, η οποία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που 
διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και 
εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές 
κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 
90/425/ΕΟΚ.

Ο αναφέρων παραπέμπει στην οικονομική σημασία του κλάδου των ίππων στην Ευρώπη. 
Παρά το γεγονός ότι δεν υφίστανται οριστικές στατιστικές, διάφορες μελέτες σε κράτη μέλη 
της ΕΕ υποδεικνύουν το ύψος των εσόδων της βιομηχανίας των ίππων. Κατά την εκτίμηση 
του Ευρωπαϊκού Ιππικού Δικτύου (European Horse Network) ενδέχεται ο κλάδος των ίππων 
στην Ευρώπη να αποφέρει περισσότερο από 100 δις. ευρώ ετησίως Το ποσό αυτό 
περιλαμβάνει τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο όλων των παραγόντων της βιομηχανίας των 
ίππων (εκτροφή, βιομηχανικές εταιρίες και υπηρεσίες που συνδέονται με ίππους, εκπαίδευση, 
έρευνα,…) και τον έμμεσο αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με ίππους, όπως η 
διοργάνωση εκδηλώσεων και τα στοιχήματα (30 δις. ευρώ ετησίως).

Η βρετανική οργάνωση ιππικών αγώνων (British Horse Racing) υπολογίζει σε 0,2% το 
ποσοστό των θανατηφόρων ατυχημάτων μεταξύ των αλόγων κούρσας, αλλά η τεχνητή 
σπερματέγχυση των καθαρόαιμων ίππων απαγορεύεται. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππασίας 
(FEI) κατέγραψε για τις 1222 και 1299 εκδηλώσεις, που έλαβαν χώρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2010 και 2011 αντίστοιχα, συνολικά 13 και 10 θανατηφόρα ατυχήματα, αριθμό 
στον οποίο συμπεριλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με αθλήματα, όπως 
κολικοί, οι δε αυτές περιπτώσεις αφορούν επίσης φοράδες και ευνουχισμένα άλογα.  
Εξαιρετικά σπάνια είναι, ως εκ τούτου, τα θανατηφόρα ατυχήματα σε ιππικούς αγώνες όπου 
χάνει τη ζωή του ένας επιβήτορας υψηλής τάξης από το οποίο δεν έχει συλλεγεί εκ των 
προτέρων σπέρμα για κρυοσυντήρηση.

Επιπροσθέτως, η ένταξη τέτοιου επιβήτορα στο κεντρικό τμήμα γενεαλογικού βιβλίου, 
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 96/78/ΕΚ, και η έγκριση εκτροφής από οργάνωση 
εκτροφής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 92/353/ΕΟΚ θα 
αποτελούσαν προϋποθέσεις για την εκλεξιμότητα των απογόνων, ούτως ώστε να ενταχθούν 
στο κεντρικό τμήμα γενεαλογικού βιβλίου της ράτσας αυτής.

Η Οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες υγείας των ζώων ως προς το 
εμπόριο σπέρματος ίππων. Οι διατάξεις αυτές, που δεν αφορούν την χρήση σπέρματος όπως 
περιγράφεται από τον αναφέροντα στην εθνική επικράτεια, απαιτούν το σπέρμα του ίππου να 
συλλέγεται σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος υπό τον όρο, μεταξύ άλλων, ότι ο 
επιβήτωρ δωρητής υποβάλλεται σε τακτικές υγειονομικές εξετάσεις και δεν έχει έρθει σε 
επαφή με ζώα η κατάσταση υγείας των οποίων δεν είναι του ιδίου επιπέδου επί 30 ημέρες 
πριν από τη συλλογή του σπέρματος, εκτός των περιπτώσεων όπου ο έλεγχος μετά από τη 
συλλογή διενεργείται όχι νωρίτερα από 14 ημέρες μετά από τη συλλογή του σπέρματος που 
προορίζεται για εμπορικό σκοπό. Οι δύο αυτοί όροι δεν μπορούν να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ιππικών αγώνων.



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

EL

Συμπέρασμα:
Το Παράρτημα Δ της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ έχει τροποποιηθεί προσφάτως από τον 
Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 176/2010. Οι ενημερωμένοι αυτοί όροι για 
την υγεία των ζώων ενόψει της εμπορίας και της εισαγωγής από τρίτες χώρες σπέρματος 
ίππων παρέχουν επαρκή ευελιξία για τις διάφορες καταστάσεις που συναντώνται ως προς 
δωρητές επιβήτορες που χρησιμοποιούνται για ιππικούς αγώνες, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν ελάχιστες υγειονομικές εγγυήσεις. Ο κίνδυνος που προκύπτει από την έγκριση 
του εμπορίου σπέρματος το οποίο συλλέγεται από όρχεις που αφαιρούνται μετά το θάνατο 
του ίππου συνδέεται με την έλλειψη ιχνηλασιμότητας και υγειονομικών εγγυήσεων και τη 
δυνατότητα τέτοιο σπέρμα να έχει παραχθεί από οιοδήποτε ίππο που έχει σφαγεί ή πεθάνει 
χωρίς δυνατότητα ελέγχου κατάστασης της υγείας του.

Ως εκ τούτου δεν συνίσταται η αναπροσαρμογή των άρθρων 11 και 17 της Οδηγίας 
92/65/ΕΟΚ, ούτως ώστε να καλύπτουν τη συλλογή σπέρματος για κρυοσυντήρηση από 
όρχεις που έχουν αφαιρεθεί μεταθανάτια από αγωνιστικούς ίππους επιβήτορες με μεγάλη 
γενετική αξία σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της οδηγίας αυτής.


