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Temats: Lūgumraksts Nr. 0631/2012, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Tiago 
Guimarães, par jaunu biotehnoloģiju, kura ļauj pēc nobeigšanās iegūt un 
glabāt kriokonservētā veidā zirga spermu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kam ir doktora grāds veterinārijā, apraksta savu ES finansēto darbu
Porto universitātē, kura laikā viņš izstrādāja metodi, kas ļauj iegūt zirgu spermu laikā līdz 
48 stundām pēc to nobeigšanās; šādā veidā zirgu (jo īpaši tīrasiņu zirgu) ģenētisko materiālu 
var glabāt, izmantojot kriokonservēšanas metodi. Viņš apgalvo, ka Eiropas Savienībā nav 
tiesību aktu, kas ļautu viņam pārdot galaproduktu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir 
ierobežojums saimnieciskajai darbībai, no kuras gūtie ieņēmumi saskaņā ar European Horse 
Network datiem sasniedz EUR 100 miljardu gadā. Viņš aicina izdarīt grozījumus Padomes 
1992. gada 13. jūlija Direktīvā 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā 
uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem 
neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri 
minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 25. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem zirgu sportā notiek ļoti daudz letālu 
nelaimes gadījumu, kas kavē tādu sporta zirgu audzēšanu, kuri ir ģenētiski vērtīgi, jo 
Savienības tiesību aktos nav noteiktas dzīvnieku veselības prasības par tādas zirgu spermas 
tirdzniecību, kas iegūta no sēkliniekiem, kuri nogriezti pēc nāves.
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Šajā saistībā viņš aicina izdarīt grozījumus Padomes 1992. gada 13. jūlija 
Direktīvā 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, 
spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku 
veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti 
Direktīvas 90/425/EEK1 A(I) pielikumā.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka zirgkopības nozare Eiropā ir ekonomiski nozīmīga. Lai 
arī nav pieejama konkrēta statistika, dažādos ES dalībvalstīs veiktos pētījumos ir aptuveni 
aplēsti zirgkopības nozarē gūtie ieņēmumi. Organizācija European Horse Network (EHN) ir 
aprēķinājusi, ka Eiropā saistībā ar zirgiem gadā kopumā tiek iegūti vairāk nekā 
EUR 100 miljardi. Šis skaitlis aptver visu zirgkopības nozares daļu (audzēšanas, rūpniecisko 
uzņēmumu un pakalpojumu, kas saistīti ar zirgiem, izglītošanas, pētniecības u. c.) tiešo 
ekonomisko ietekmi un ar zirgiem saistīto darbību, piemēram, pasākumu un derību, netiešo un 
izrietošo ietekmi (EUR 30 miljardi gadā).

Lielbritānijas zirgu skriešanās sacīkšu iestāde (British Horse Racing) ir aprēķinājusi, ka 
mirstības rādītājs sacīkšu zirgu vidū ir 0,2 %, taču mākslīgā apsēklošana tīrasiņu zirgiem nav 
atļauta. Starptautiskā jātnieku federācija (FEI) ir reģistrējusi, ka 1222 un 1299 pasākumos, ko 
tā organizēja Eiropas Savienībā attiecīgi 2010. un 2011. gadā, notika attiecīgi 13 un 10 letāli 
nelaimes gadījumi, tostarp ar sportu nesaistīti, kurus izraisīja, piemēram, kolikas, un kuri 
skāra arī ķēves un ērzeļus. Tāpēc letāls nelaimes gadījums jāšanas sacensībās, kurās piedalās 
augstas klases ērzelis, kura sperma iepriekš nav savākta kriokonservēšanas mērķiem, ir ļoti 
rets un ārkārtējs gadījums.

Turklāt, lai šāda ērzeļa pēcnācēju varētu reģistrēt galvenajā daļā jebkurā attiecīgās sugas 
ciltsgrāmatā, šim ērzelim jābūt reģistrētam ciltsgrāmatas galvenajā daļā, kā noteikts Komisijas 
Lēmumā 96/78/EK2, un par audzēšanu jāsaņem apstiprinājums, ko izsniedz audzētāju 
organizācija, kura apstiprināta saskaņā ar Komisijas Lēmumu 92/353/EEK3.

Direktīvā 92/65/EEK cita starpā ir noteiktas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu 
spermas tirdzniecību. Šajos noteikumos, kuri neskar spermas izmantošanu veidā, ko 
aprakstījis lūgumraksta iesniedzējs, dalībvalstu teritorijā, ir noteikts, ka zirgu sperma jāsavāc 
apstiprinātā spermas savākšanas centrā ar noteikumu, ka donorērzeļa veselība cita starpā tiek 
regulāri pārbaudīta un ka tas 30 dienas pirms spermas savākšanas nav nonācis kontaktā ar 
dzīvniekiem, kuru veselības stāvoklis ir sliktāks, izņemot, ja tiek veiktas pēcsavākšanas 
pārbaudes, ko veic ne ātrāk kā 14 dienas pēc tirdzniecībai paredzētās spermas savākšanas. 
Abus noteikumus jātnieku sacensībās nav iespējams izpildīt.

Secinājums
Direktīvas 92/65/EEK D pielikumā nesen ir izdarīti grozījumi ar Komisijas Īstenošanas regulu 
(ES) Nr. 176/2010. Ar minēto regulu tika atjauninātas dzīvnieku veselības aizsardzības 
prasības attiecībā uz zirgu spermas tirdzniecību un importu no trešām valstīm, paredzot 
pietiekamu elastību attiecībā uz dažādām situācijām, kurās nonāk donorērzeļi, ko izmanto 

                                               
1 OV L 49, 20.2.2009., 48. lpp.
2 OV L 19, 25.1.1996., 39. lpp.
3 OV L 192, 11.7.1992., 63. lpp.



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

LV

jāšanas sacensībās, vienlaikus nodrošinot minimālo veselības standartu ievērošanu. Risks, ko 
ietver tādas zirgu spermas tirdzniecība, kura iegūta no sēkliniekiem, kas nogriezti pēc nāves,
ir saistīts ar izsekojamības trūkumu, sanitārajiem standartiem un iespēju, ka šāda sperma var 
būt iegūta no jebkura nokauta vai miruša ērzeļa bez iespējas pārbaudīt tā veselības stāvokli.

Tāpēc Direktīvas 92/65/EEK 11. un 17. pantu nav ieteicams grozīt, lai iekļautu zirgu spermu, 
kas iegūta no sēkliniekiem, kuri nogriezti pēc nāves, bet tā vietā ir jāmudina no ģenētiski 
vērtīgiem sacensību ērzeļiem vākt spermu saskaņā ar D pielikuma noteikumiem, lai veiktu 
kriokonservēšanu.


