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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is dokter in de veterinaire wetenschappen en legt in dit verzoekschrift uit dat hij aan 
de universiteit van Porto met financiering van de Europese Unie een techniek heeft 
ontwikkeld die het mogelijk maakt om sperma te verzamelen uit de testikels van paarden tot 
48 uur nadat zij gestorven zijn, waardoor hun genetisch materiaal bewaard kan worden met 
behulp van cryopreservatie, wat met name nuttig is bij raspaarden. Hij beweert evenwel dat er 
op Europees niveau nog geen regelgeving bestaat die het mogelijk maakt om het aldus 
verkregen product op de markt te brengen en hij is van mening dat dit een economische 
activiteit in de weg staat die volgens de gegevens van het European Horse Network jaarlijks 
100 miljard euro genereert. Daarom verzoekt hij om een wijziging van Richtlijn 92/65/EEG 
van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor 
het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's 
waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke 
communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Volgens indiener vindt er een groot aantal dodelijke ongevallen plaats in de paardensport, wat 
een verlies van genetisch materiaal voor het fokken van sportpaarden betekent, omdat het 
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recht van de Unie niet voorziet in veterinaire regels voor de handel in sperma van paarden dat 
is gewonnen uit testikels die zijn verwijderd na de dood van het dier.

In dit verband verzoekt hij om wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 
1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de 
invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van 
de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld 
in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt1.

Indiener verwijst naar het economisch belang van de paardensector in Europa. Hoewel er 
geen definitieve statistieken bestaan geven verschillende studies in een aantal lidstaten van de 
EU een idee van de omzet in deze sector. Het European Horse Network (EHN) schat dat het 
totale volume van de "paardenwereld" in Europa meer dan 100 miljard euro per jaar zou 
kunnen bedragen. Dit cijfer omvat de directe economische impact van alle onderdelen van de 
paardensector (fokkerij, industriële bedrijven en diensten op paardengebied, onderwijs, 
onderzoek…), alsmede de indirecte gevolgen van activiteiten op paardengebied, zoals de 
organisatie van evenementen en het gokken op paarden (30 miljard euro per jaar).

British Horse Racing schat dat van de renpaarden 0,2% vroegtijdig sterft, maar kunstmatige 
inseminatie van volbloedpaarden is niet toegestaan. Uit gegevens van de World Equestrian 
Federation (FEI) blijkt dat bij 1222 en 1299 evenementen in 2010 en 2011 in de Europese 
Unie in totaal respectievelijk 13 en 10 paarden zijn omgekomen, met inbegrip van niet met de 
sport verband houdende gevallen, zoals koliek, en merries en ruinen meegeteld. Een dodelijk 
ongeval bij een paardensportevenement van een tophengst waarvan eerder geen zaad was 
afgenomen voor cryopreservatie is derhalve een uitzonderlijk een zeer zelden voorkomend 
geval.

Bovendien zouden de inschrijving van een dergelijke hengst in de hoofdsectie van een 
stamboek overeenkomstig Beschikking 96/78/EG van de Commissie2 en de toelating tot de 
fokkerij door een stamboekvereniging overeenkomstig Beschikking 92/353/EEG van de 
Commissie3 voorwaarden zijn voor de mogelijke inschrijving van nakomelingen in de 
hoofdsectie van een stamboek voor dat ras.

Richtlijn 92/65/EEG bevat onder meer veterinairrechtelijke voorschriften voor het 
handelsverkeer in sperma van paarden. Deze voorschriften, die geen gevolgen hebben voor 
het gebruik van het sperma zoals beschreven door de indiener op nationaal grondgebied, 
bepalen dat sperma van paarden moet worden gewonnen in een erkend winstation, onder meer 
op voorwaarde dat het winstation regelmatig wordt gecontroleerd en gedurende 30 dagen 
voorafgaand aan de winning van het sperma niet in contact is geweest met dieren van een 
andere gezondheidssituatie, behalve indien controles na de winning worden uitgevoerd 
minimaal 14 dagen na winning van het voor de handel bedoelde sperma. Tijdens een 
paardensportevenement kan aan geen van beide voorwaarden worden voldaan.

Conclusie

                                               
1 PB L 49 van 20.2.2009, blz. 48
2 PB L 19 van 25.01.96, blz. 39
3 PB L 192 van 11.07.92, blz. 63
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Bijlage D bij richtlijn 92/65/EEG is onlangs gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 176/2010. 
Deze geactualiseerde veterinairrechtelijke voorschriften voor de handel in en de invoer uit 
derde landen van sperma van paarden bieden voldoende flexibiliteit voor de verschillende 
situaties met betrekking tot donorhengsten die meedoen aan paardensportevenementen, met 
minimumgezondheidsgaranties. De risico's van het toelaten van handel in sperma van paarden 
dat is gewonnen uit testikels die zijn verwijderd na de dood van het paard hebben betrekking 
op ontoereikende traceerbaarheid, gezondheidsgaranties en de mogelijkheid dat dergelijk 
sperma afkomstig kan zijn van elke geslachte of dode hengst zonder dat de 
gezondheidssituatie van het dier kan worden vastgesteld.

Het wordt daarom niet aanbevolen de artikelen 11 en 17 van Richtlijn 92/65/EEG te wijzigen 
en uit te breiden met de winning van sperma van paarden uit testikels die na de dood van het 
paard zijn verwijderd; in plaats daarvan moet het winnen van sperma voor cryopreservatie van 
genetisch waardevolle sportpaarden overeenkomstig bijlage D worden aangemoedigd."


