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Przedmiot: Petycja 0631/2012, którą złożył Tiago Guimarães (Portugalia) w sprawie
nowych biotechnologii pobierania i mrożenia nasienia koni po ich śmierci 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest doktorem nauk weterynaryjnych i wyjaśnia w petycji, że 
z wykorzystaniem finansowania Unii Europejskiej opracował na Uniwersytecie w Porto 
technikę pozwalającą na pobranie nasienia z jąder konia nawet 48 godzin po jego śmierci, 
dzięki czemu możliwe jest zachowanie materiału genetycznego poprzez zamrożenie, 
szczególnie w przypadku koni rasowych. Podkreśla jednak, że nie ma na szczeblu 
europejskim odpowiednich przepisów, które pozwoliłyby na wprowadzenie tak otrzymanego 
produktu na rynek, co ogranicza działalność gospodarczą, która zgodnie z danymi European 
Horse Network generuje 100 miliardów euro rocznie. Dlatego też składający petycję postuluje 
zmianę dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania 
dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, 
komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt 
ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do 
dyrektywy 90/425/EWG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Zdaniem składającego petycję sporty konne wiążą się z wieloma śmiertelnymi wypadkami, 
które z punktu widzenia hodowców koni sportowych oznaczają utratę cennego materiału 
genetycznego, ponieważ w prawie Unii nie określono wymagań dotyczących zdrowia 
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zwierząt w handlu nasieniem pobranym z jąder konia usuniętych po jego śmierci.

W związku z powyższym składający petycję wzywa do zmiany dyrektywy Rady 92/65/EWG 
z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące 
handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych 
wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach 
Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG1.

Składający petycję odwołuje się do gospodarczego znaczenia przemysłu konnego w Europie. 
Pomimo braku ostatecznych danych statystycznych różne badania w państwach UE 
dostarczają pewnych informacji na temat wartości przemysłu konnego. Według szacunków 
European Horse Network (EHN) łączne obroty przemysłu konnego w Europie mogą wynosić 
ponad 100 miliardów euro rocznie. Kwota ta obejmuje bezpośredni wpływ gospodarczy 
wszystkich gałęzi przemysłu konnego (hodowla, przedsiębiorstwa i usługi branżowe 
związane z końmi, kształcenie, badania itp.) oraz wpływ pośredni i indukowany działalności 
przemysłu konnego takiej jak organizacja imprez i zakładów (30 miliardów euro rocznie).

Zgodnie z szacunkami British Horseracing Authority współczynnik śmiertelności koni 
wyścigowych wynosi 0,2%, ale sztuczne unasiennianie koni rasy pełnej krwi angielskiej nie 
jest dozwolone. W Unii Europejskiej na 1222 imprezy w 2010 r. Międzynarodowa Federacja 
Jeździecka (FEI) odnotowała łącznie 13 zdarzeń śmiertelnych, a na 1299 imprez w 2011 r. –
10 takich zdarzeń, w tym przypadki niezwiązane ze sportem, np. spowodowane morzyskiem, 
oraz przypadki dotyczące klaczy i wałachów. Śmiertelny wypadek wysokiej klasy ogiera, od 
którego nie pobrano wcześniej nasienia do zamrożenia, należy więc do wyjątkowych i 
niezmiernie rzadkich zdarzeń podczas zawodów jeździeckich.

Ponadto wpis takiego ogiera do głównego działu księgi stadnej zgodnie z decyzją Komisji 
96/78/WE2 i zatwierdzenie do hodowli przez organizację hodowlaną zatwierdzoną zgodnie z 
decyzją Komisji 92/353/EWG3 stanowiłyby warunki wstępne kwalifikacji potomstwa do 
wpisu do głównego działu dowolnej księgi stadnej danej rasy.

W dyrektywie 92/65/EWG ustanawia się m.in. wymagania dotyczące zdrowia zwierząt w 
handlu nasieniem koni. Przepisy te, które nie dotyczą wykorzystywania nasienia zgodnie z 
opisem składającego petycję na szczeblu krajowym, wymagają, aby nasienie koni pobierano 
w zatwierdzonym punkcie pobierania nasienia, m.in. pod warunkiem że ogier dawca podlega 
regularnym badaniom weterynaryjnym, a w okresie 30 dni poprzedzających pobranie nasienia 
nie ma styczności ze zwierzętami będącymi w innym stanie zdrowia, z wyjątkiem przypadku 
gdy badanie po pobraniu nasienia przeprowadza się najwcześniej w terminie 14 dni od 
pobrania nasienia przeznaczonego do celów handlowych. Oba warunki nie są możliwe do 
spełnienia w czasie zawodów jeździeckich.

Wniosek
Załącznik D do dyrektywy 92/65/EWG został niedawno zmieniony rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji (UE) nr 176/2010. Aktualne wymagania dotyczące zdrowia zwierząt 

                                               
1 Dz.U. L 49 z 20.2.2009, s. 48.
2 Dz.U. L 19 z 25.1.1996, s. 39.
3 Dz.U. L 192 z 11.7.1992, s. 63.



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

PL

w handlu nasieniem koni i jego przywozie z państw trzecich zapewniają dostateczną 
elastyczność, aby uwzględnić różnorodność sytuacji z udziałem ogierów dawców 
wykorzystywanych w zawodach jeździeckich, a przy tym są źródłem minimalnych gwarancji 
zdrowotnych. Zagrożenia wynikające z dopuszczenia handlu nasieniem pobranym z jąder 
konia usuniętych po jego śmierci wiążą się z brakiem identyfikowalności i gwarancji 
sanitarnych oraz możliwością pobrania nasienia od dowolnego ogiera po jego śmierci, w tym 
w wyniku uboju, bez możliwości sprawdzenia stanu zdrowia zwierzęcia.

W związku z powyższym nie zaleca się zmieniać art. 11 i 17 dyrektywy 92/65/EWG w celu 
uwzględnienia możliwości pobierania nasienia z jąder konia usuniętych po jego śmierci, ale 
powinno się zachęcać do pobierania nasienia do zamrożenia od cennych genetycznie koni 
sportowych zgodnie z załącznikiem D do dyrektywy.


