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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0631/2012 dėl naujų biotechnologijų, kuriomis naudojantis būtų 
galima rinkti ir kriogeniniu būdu konservuoti arklių spermą post mortem, 
kurią pateikė Portugalijos pilietis Tiago Guimarães

1. Peticijos santrauka

Šioje peticijoje peticijos pateikėjas, turintis veterinarijos mokslo daktaro laipsnį, aprašo ES 
lėšomis finansuojamą savo darbą Oporto universitete, kuriame jis tobulino technologijas, 
leidžiančias išgauti arklių spermą per 48 valandas po eržilo mirties; taip kriogeninio 
konservavimo priemonėmis galima išsaugoti visų pirma grynaveislių žirgų genetinę struktūrą. 
Tačiau peticijos pateikėjas teigia, kad nėra Europos Sąjungos teisės aktų, pagal kuriuos 
leidžiama prekiauti gautu produktu, ir šį faktą jis laiko ekonominės veiklos, iš kurios, Europos 
žirgų tinklo (angl. European Horse Network) duomenimis, per metus gaunama 
100 mlrd. EUR, apribojimu. Jis ragina pakeisti 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 
92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą 
Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų 
sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 
90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Pasak peticijos pateikėjo, žirgų sporte įvyksta daug mirtinų nelaimingų atsitikimų, dėl kurių 
sportinių žirgų auginimo sektorius netenka vertingų genetinių išteklių, nes Sąjungos teisės 
aktais nereglamentuojamos gyvūnų sveikatos sąlygos, taikomos prekybai iš post mortem
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pašalintų sėklidžių išgauta arklių sperma.

Šiuo požiūriu jis ragina pakeisti 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, 
nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, 
sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, 
nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo 
I dalyje, bei jų importą į Bendriją1.

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į žirgų pramonės Europoje ekonominę svarbą. Nors nėra 
galutinių statistinių duomenų, iš įvairių ES valstybėse narėse atliktų tyrimų galima spręsti apie 
pajamas iš žirgų pramonės. Europos žirgų tinklas įvertino, kad bendras žirgų sektoriaus 
poveikis Europoje gali būti daugiau kaip 100 mlrd. EUR per metus. Šis skaičius apima 
tiesioginį ekonominį visų žirgų pramonės sektorių (veisimo, pramonės įmonių ir su žirgais 
susijusių paslaugų, švietimo, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį ir netiesioginį bei susijusį 
žirgininkystės veiklos poveikį, pvz., dėl renginių ir lažybų organizavimo (30 mlrd. EUR per 
metus).

Didžiosios Britanijos Žirgų lenktynių asociacija (angl. British Horse Racing) apskaičiavo, kad 
ristūnų mirtingumo lygis siekia 0,2 proc., tačiau dirbtinis grynaveislių žirgų sėklinimas 
neleidžiamas. Tarptautinė žirgų sporto federacija (angl. World Equestrian Federation) 
užregistravo, kad 1222 ir 1299 renginiuose, kuriuos ji surengė Europos Sąjungoje atitinkamai 
2010 ir 2011 m., iš viso krito atitinkamai 13 ir 10 žirgų, o tai lėmė ir su sportu nesusijusios 
priežastys, pvz., diegliai; tarp kritusių gyvulių taip pat buvo kumelių ir kastratų. Todėl žirgų 
lenktynėse kritęs aukštos klasės eržilas, iš kurio anksčiau nebuvo paimta spermos siekiant ją 
užkonservuoti kriogeniniu būdu, yra išskirtinis ir itin retas atvejis.

Be to, tokio eržilo įtraukimas į pagrindinį kilmės knygos skyrių pagal Komisijos sprendimą 
96/78/EB2 ir pagal Komisijos sprendimą 92/353/EEB3 patvirtintos veislininkystės 
organizacijos išduotas leidimas naudoti veisimui yra būtinos palikuonių tinkamumo būti 
įtrauktiems į bet kurios tos veislės kilmės knygos pagrindinį skyrių sąlygos.

Direktyvoje 92/65/EEB, be kita ko, nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, kurie taikomi 
prekiaujant arklių sperma. Pagal šias taisykles, kurios neturi įtakos peticijos pateikėjo 
apibūdintam spermos naudojimui valstybės narės teritorijoje, eržilų spermą reikalaujama 
rinkti patvirtintame spermos surinkimo centre, jeigu, inter alia, donorui eržilui nuolat 
atliekami sveikatos tyrimai ir jeigu jis 30 dienų iki spermos surinkimo neturėjo sąlyčio su 
kitokios sveikatos būklės gyvūnais, išskyrus atvejus, kai tyrimai atliekami ne anksčiau kaip po
14 dienų po prekybai skirtos spermos surinkimo. Per žirgų lenktynes šių abiejų sąlygų 
negalima įvykdyti.

Išvada
Direktyvos 92/65/EEB D priedas neseniai iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo 
reglamentu (ES) Nr. 176/2010. Taikant šiuos atnaujintus gyvūnų sveikatos reikalavimus, 
skirtus prekybai arklių sperma ir jos importui iš trečiųjų šalių, susiklosčius įvairioms 

                                               
1 OL L 49, 2009 2 20, p. 48.
2 OL L 19, 1996 1 25, p. 39.
3 OL L 192, 1992 7 11, p. 63.
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situacijoms, į kurias patenka žirgų lenktynėse dalyvaujantys eržilai donorai, suteikiama 
pakankamai lankstumo ir kartu užtikrinamos būtiniausios sveikatos garantijos. Dėl leidimo 
prekiauti iš post mortem pašalintų sėklidžių išgauta arklių sperma kylantys pavojai siejami su 
nepakankamu atsekamumu, higienos garantijų trūkumu ir galimybe, kad tokia sperma bus 
renkama iš bet kurio paskersto ar kritusio eržilo nesudarant sąlygų patikrinti jo sveikatos 
būklę.

Todėl nerekomenduojama keisti Direktyvos 92/65/EEB 11 ir 17 straipsnių ir į jų taikymo sritį 
įtraukti iš post mortem pašalintų sėklidžių išgaunamą arklių spermą; verčiau reikėtų skatinti 
rinkti genetiniu požiūriu vertingų lenktynių eržilų spermą pagal šios direktyvos D priedo 
nuostatas ir ją konservuoti kriogeniniu būdu.“


