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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0631/2012, apresentada por Tiago Guimarães, de nacionalidade 
portuguesa, sobre novas biotecnologias de recolha e criopreservação post mortem
do sémen de equinos

1. Síntese da petição

O peticionário é doutorado em Ciências Veterinárias e explica nesta petição que, financiado 
pela União Europeia, desenvolveu, na Universidade do Porto, técnicas que permitem 
recuperar o sémen contido nos testículos de equinos até 48 horas após a sua morte, deste 
modo conservando a sua carga genética através de criopreservação, nomeadamente de cavalos 
de raça. Afirma, todavia, que não existe legislação a nível europeu que permita colocar o 
produto assim obtido no mercado, o que considera limitativo de uma atividade económica que 
gera 100 mil milhões de euros anuais, de acordo com os dados fornecidos pela European 
Horse Network. Solicita, por isso, a alteração da Diretiva 92/65/CEE do Conselho, de 13 de 
julho de 1992, que define as condições de polícia sanitária que regem o comércio e as 
importações na Comunidade de animais, sémenes, óvulos e embriões não sujeitos, no que se 
refere às condições de polícia sanitária, às regulamentações comunitárias específicas referidas 
na secção I do anexo A da Diretiva 90/425/CEE.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 25 de setembro de 2012. A Comissão foi instada a prestar 
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informações (artigo 202.º, n.º 6 do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 18 de dezembro de 2012

Segundo o peticionário, ocorrem inúmeros acidentes mortais em desportos equestres que 
deixam a criação de equídeos de competição desprovida de material genético relevante, uma 
vez que o Direito da União não regulamenta as condições de saúde animal para a 
comercialização do sémen extraído post mortem dos testículos dos equídeos.

Assim sendo, solicita a modificação da Diretiva 92/65/CEE do Conselho, de 13 de Julho 
de 1992, que define as condições sanitárias que regem o comércio e as importações na 
Comunidade de animais, sémenes, óvulos e embriões não sujeitos, no que se refere às 
condições sanitárias, às regulamentações comunitárias específicas referidas na secção I do 
anexo A da Diretiva 90/425/CEE1 .

O peticionário menciona a importância económica da indústria equestre na Europa. Embora 
não existam estatísticas definitivas, há diversos estudos realizados em Estados-Membros da 
UE que ilustram as receitas deste setor. A European Horse Network (EHN) estima que o 
impacto total do "mundo equestre" na Europa possa exceder os 100 mil milhões de euros. 
Este número engloba o impacto económico direto de todos os ramos do setor equestre 
(criação, empresas industriais e serviços associados a cavalos, formação, pesquisa...) e o 
impacto indireto e induzido das atividades equestres como a organização de eventos e as 
apostas (30 mil milhões de euros por ano).

Os dados da British Horse Racing apontam para uma taxa de mortalidade de 0,2% entre os 
cavalos de corrida, mas a inseminação artificial de cavalos puro-sangue não é permitida. A 
Federação Equestre Internacional (FEI) registou, nos seus 1222 eventos (de 2010) e nos 1299 
eventos (de 2011), realizados na União Europeia, um número total de 13 e 10 mortes, 
respetivamente, que incluem ocorrências não desportivas, tais como cólicas, as quais afetam 
também as éguas e os animais castrados. Por conseguinte, são excecionais e extremamente 
raros os casos de acidentes mortais em competições equestres com garanhões de alta 
competição cujo sémen não tenha sido previamente recolhido para criopreservação.

Além disso, a inserção de um garanhão deste género na secção principal de um livro 
genealógico, em conformidade com a Decisão 96/78/CE2 da Comissão e a aprovação para 
criação por parte de uma organização de criadores aprovada em conformidade com a Decisão 
92/353/CEE3 da Comissão, constituiria o pré-requisito para a elegibilidade de inserção dos 
seus descendentes na secção principal de qualquer livro genealógico da raça em questão.

A Diretiva 92/65/CEE estabelece, entre outras, as condições sanitárias relativas à 
comercialização de sémen equino. Tais normas, que não afetam a utilização em território 
nacional do sémen descrito pelo peticionário, estipulam que o sémen equino deve ser 
recolhido num centro de colheita homologado, na condição de, inter alia, o garanhão ser 
regularmente submetido a testes sanitários e não ter estado em contacto com animais que não 

                                               
1 JO L 49 de 20.2.2009, p. 48.
2 JO L 19 de 25.01.96, p. 39.
3 JO L 192 de 11.07.92, p. 63.
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apresentam o mesmo estado de saúde durante os 30 dias anteriores à recolha do sémen, a não 
ser que os testes posteriores à recolha não se realizem nos 14 dias posteriores à recolha do 
sémen que se pretende comercializar. Não é possível reunir ambas as condições no decurso de 
uma competição equestre.

Conclusão
O Anexo D da Diretiva 92/65/CEE foi recentemente alterado pelo com o Regulamento de 
Execução (UE) n.º 176/2010 da Comissão. A atualização das condições sanitárias dos animais 
para a comercialização e a importação de sémen de equídeos proveniente de países terceiros 
prevê flexibilidade suficiente para as diversas situações com que se poderá deparar o garanhão 
dador usado em competições equestres, ao mesmo tempo que assegura as garantias sanitárias 
mínimas. O risco de autorizar a comercialização de sémen de equídeos recolhido de testículos 
removidos post mortem prende-se com a falta de rastreabilidade, de garantias sanitárias e a 
possibilidade de que o sémen possa ter sido recolhido de qualquer garanhão morto ou 
sacrificado, sem que tenha sido possível verificar o seu estado de saúde.

Por conseguinte, não se recomenda adaptação dos artigos 11.º e 17.º da Diretiva 92/65/CEE 
de forma a abranger a recolha de sémen de equinos de testículos removidos post mortem, mas 
sim o incentivo à recolha de sémen de garanhões de competição geneticamente válidos para 
criopreservação, nos termos do Anexo D da Diretiva supramencionada.


