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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki állatorvosi diplomával rendelkezik, petíciójában bemutatja a portói
egyetemen folytatott, uniós alapból finanszírozott munkáját, amelynek során a lóspermának a 
mének elpusztulását követő 48 óráig történő begyűjtését biztosító technikákat fejlesztett ki. 
Ezeknek a technológiáknak köszönhetően a telivér lovak genetikai állományát kriogenetikai 
eljárás során konzerválni lehet. A petíció benyújtója viszont azt állítja, hogy nincs érvényben 
olyan uniós jogszabály, amelynek értelmében kereskedelmi forgalomba adhatná a technológia 
során kifejlesztett terméket, ez pedig szerinte olyan gazdasági tevékenységre szabott 
korlátozás, amely az európai lovak hálózatának számadatai szerint évi százmilliárd euró 
nyereséget jövedelmez. A petíció benyújtója változtatásokat kér a Tanács 1992. július 13-i 
92/65/EGK irányelvét illetően, amely a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában 
felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények 
hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli 
kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi 
követelményeket fektet le.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.
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A petíció benyújtója szerint a lovassportban bekövetkező rengeteg halálos baleset értékes 
genetikai állománytól fosztja meg a sportlótenyésztést amiatt, hogy az uniós jog nem 
szabályozza a herékből post mortem eltávolított lósperma kereskedelmére vonatkozó állat-
egészségügyi feltételeket.

Ezzel kapcsolatban a petíció benyújtója kéri, hogy módosítsák a Tanács 1992. július 13-i 
92/65/EGK irányelvét, amely a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt 
külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá 
nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a 
Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelményeket fekteti le1.

A petíció benyújtója hivatkozik a lovas ágazat gazdasági jelentőségére Európában. Bár 
végleges statisztikák nem állnak rendelkezésre, az uniós tagállamokban végzett különböző 
tanulmányok képet adnak a lovas ágazat bevételéről.  Az európai lovak hálózata (EHN) 
becslése szerint a „lovas világ” összhatása Európára akár az évi 100 milliárd eurót is 
meghaladhatja. Ez az összeg magában foglalja a lovas ágazat valamennyi részének 
(tenyésztés, a lovakhoz kapcsolódó ipari vállalatok és szolgáltatások, oktatás, kutatás stb.) 
közvetlen gazdasági hatását, illetve a lovas tevékenységekhez – például lovas események 
szervezéséhez és sportfogadáshoz – kapcsolódó közvetett és kiváltott hatást (évi 30 milliárd 
euró).

A brit lóverseny testület 0,2%-osra becsüli a versenylovak halálozási arányát, ugyanakkor a 
telivérek mesterséges megtermékenyítése nem engedélyezett. A Nemzetközi Lovas Szövetség 
(FEI) nyilvántartása szerint az Európai Unióban 2010-ben és 2011-ben tartott 1222, illetve 
1299 rendezvényen összesen 13, illetve 10 ló hullott el, ebbe beszámították a nem csak 
sportbalesetben, hanem például a kólikában elpusztultakat, a kancákat és a herélt állatokat is. 
Ezért egy olyan, világszínvonalon teljesítő mén lóversenyen bekövetkező halálos balesete, 
amelytől korábban nem vettek kriogenetikai konzerválás céljaira spermamintát, kivételes és
rendkívül ritka eseménynek számít.

Emellett annak, hogy egy mén utódja jogosult legyen a fajta méneskönyvének fő csoportjába 
történő bejegyzésre, az az előfeltétele, hogy e mént a 96/78/EK bizottsági határozatnak2

megfelelően bejegyezzék a méneskönyv fő csoportjába, illetve hogy engedélyezzék a 
92/353/EGK bizottsági határozatnak3 megfelelően jóváhagyott tenyésztő szövetség általi 
tenyésztést.

A 92/65/EGK irányelv többek között a lósperma kereskedelmére vonatkozó állat-
egészségügyi feltételeket határozza meg. E szabályok – amelyek nem érintik a spermának a 
petíció benyújtója által leírt, nemzeti területen történő felhasználását – előírják, hogy a 
lóspermát valamely engedélyezett spermagyűjtő központban kell azzal a feltétellel 
összegyűjteni, hogy a donor mént többek között rendszeres egészségügyi vizsgálatnak vetik 
alá és a mén a spermagyűjtést megelőző 30 napon át nem érintkezett tőle eltérő állat-
egészségügyi státuszú állatokkal – kivéve, ha a kereskedelmi forgalomra szánt sperma 
gyűjtését követő 14 napnál nem korábban a begyűjtés utáni vizsgálatokra került sor. Egy 

                                               
1 HL L 49., 2009.2.20., 48.o.
2 HL L 19.,1996.1. 25., 39.o.
3 HL L 192., 1992.7.11., 63. o.
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lóverseny során e két feltételt nem lehet egyszerre teljesíteni.

Következtetés
A 92/65/EGK irányelv D mellékletét a Bizottság 176/2010/EU végrehajtási rendelete 
módosította a közelmúltban. A lósperma kereskedelmére és harmadik országokból származó 
behozatalára vonatkozó, aktualizált állat-egészségügyi feltételek a minimális egészségügyi 
garanciák biztosítása mellett kellő rugalmasságot biztosítanak a lóversenyzésre szánt donor 
mének esetében bekövetkező különféle helyzetekben. A post mortem eltávolított herékből 
gyűjtött lósperma kereskedelmének engedélyezésében rejlő kockázatok a nyomon 
követhetőség és egészségügyi garanciák hiányával, illetve annak a lehetőségével függnek 
össze, hogy e spermák bármely levágott vagy elhullott méntől is származhatnak, anélkül, 
hogy az állat egészségügyi státuszát ellenőrizni lehessen.

Ennélfogva nem javasolt, hogy a 92/65/EGK irányelv 11. és 17. cikkét úgy módosítsák, hogy 
az a post mortem eltávolított herékből gyűjtött lóspermára is kiterjedjen, ehelyett az irányelv 
D. mellékletével összhangban ösztönözni kell a genetikailag értékes ménektől származó, 
kriogenetikai konzerválásra szánt spermaminta gyűjtését.


