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Ref.: Petiția nr. 0631/2012, adresată de către Tiago Guimarães, de cetățenie portugheză, 
privind noile biotehnologii care permit colectarea și crioconservarea post-mortem 
a materialului seminal din specia ecvină 

1. Rezumatul petiției

În această petiție, petiționarul, care deține un doctorat în știința veterinară, își descrie munca 
finanțată de UE pe care a desfășurat-o la Universitatea din Porto, unde a dezvoltat tehnici ce 
permit recuperarea materialului seminal din specia ecvină la 48 ore după ce armăsarii în cauză 
au murit; în acest fel, constituția genetică, în special a cailor de rasă, poate fi conservată prin 
mijloace de crioconservare. Petiționarul afirmă, cu toate acestea, că nu există o legislație 
europeană care să îi permită comercializarea produsului rezultat, un lucru pe care el îl 
consideră a fi o restricție a activității economice care, conform cifrelor oferite de Rețeaua 
europeană de cai, generează 100 de miliarde de euro pe an. Petiționarul solicită modificarea 
Directivei 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate 
animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material 
seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, 
reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Potrivit petiționarului, în sporturile ecvestre se întâmplă multe accidente fatale care privează 
procesul de înmulțire a cailor sportivi de material genetic valoros, deoarece legislația Uniunii 
nu reglementează condițiile de sănătate animală pentru comercializarea de material seminal 
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din specia ecvină obținut din testiculele recoltate post-mortem.

În acest sens, petiționarul solicită modificarea Directivei 92/65/CEE a Consiliului din 
13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și 
importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, 
în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale 
prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE1.

Petiționarul se referă la importanța economică a industriei ecvestre din Europa. Deși nu există 
statistici finale, diferite studii realizate în unele state membre ale UE oferă o idee a veniturilor 
realizate din industria ecvestră. Rețeaua europeană de cai (EHN) estimează că impactul total 
al „lumii ecvestre” din Europa ar putea fi de peste 100 de miliare de euro pe an. Această cifră 
include impactul economic direct al tuturor părților industriei ecvestre (înmulțirea, societățile 
industriale și serviciile legate de cai, educația, cercetarea etc.) și impactul indirect și indus al 
activităților ecvestre precum organizarea de evenimente și pariurile (30 de miliare de euro/an).

Autoritatea Britanică pentru Cursele de Cai (BHA) estimează rata accidentelor fatale la 0,2 % 
dintre caii concurenți, dar însămânțarea artificială nu este permisă la caii de rasă. Federația 
Ecvestră Internațională (FEI) a înregistrat pentru cele 1222 și 1299 de evenimente desfășurate 
în 2010 și, respectiv, în 2011 în Uniunea Europeană un total de 13 și, respectiv, 10 accidente 
fatale, care au inclus cazuri nesportive, precum colici, și au acoperit și iepele și caii castrați. 
Un accident fatal la o cursă ecvestră a unui armăsar de înaltă performanță, de la care anterior 
nu s-a recoltat material seminal pentru crioconservare, este, prin urmare, un eveniment 
excepțional și extrem de rar.

În plus, introducerea unui astfel de armăsar în secțiunea principală dintr-un pedigri, în 
conformitate cu Decizia 96/78/CE a Comisiei2, și acordul pentru înmulțire dat de o 
organizație zootehnică acceptată în conformitate cu Decizia 92/353/CEE a Comisiei3 ar fi 
precondițiile pentru ca descendenții să fie eligibili pentru introducerea în secțiunea principală 
a oricărui pedigri al rasei respective.

Directiva 92/65/CEE definește, printre altele, condițiile de sănătate animală pentru 
comercializarea materialului seminal din specia ecvină. Reglementările, care nu afectează 
utilizarea de material seminal descris de petiționar pe teritoriul național, prevede că 
materialului seminal din specia ecvină trebuie recoltat într-un centru acceptat de recoltare a 
materialului seminal cu condiția ca, printre altele, armăsarul donator să fie supus unor teste 
medicale periodice și să nu fi intrat în contact cu animale care nu au aceeași stare de sănătate 
cu 30 de zile înainte de recoltarea materialului seminal, cu excepția cazului în care este 
realizată o testare nu mai devreme de 14 zile după recoltarea materialului seminal destina 
comercializării. În timpul unui concurs ecvestru nu pot fi îndeplinite ambele condiții.

Concluzii
Anexa D la Directiva 92/65/CEE a fost modificată recent prin Regulamentul (UE) 
nr. 176/2010 al Comisiei de punere în aplicare. Condițiile actualizate de sănătate animală 

                                               
1 JO L 49, 20.2.2009, p. 48.
2 JO L 19, 25.1.1996, p. 39.
3 JO L 192, 11.7.1992, p. 63.
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pentru comercializarea și importul din țări terțe de material seminal din specia ecvină par să 
asigure o flexibilitate suficientă în ceea ce privește diversele situații în care se poate afla 
armăsarul donator folosit la concursurile ecvestre, oferind totodată garanții minime privind 
sănătatea. Riscul de a permite comerțul cu material seminal din specia ecvină obținut din 
testiculele recoltate post-mortem este asociat cu lipsa de trasabilitate și de garanții sanitare și 
cu posibilitatea ca respectivul material seminal să provină de la orice armăsar sacrificat sau 
decedat fără a avea posibilitatea să se verifice starea sa de sănătate.

Prin urmare, nu se recomandă adaptarea articolelor 11 și 17 din Directiva 92/65/CEE pentru a 
include recuperarea materialului seminal din specia ecvină din testiculele recoltate post-
mortem, ci, în schimb, se recomandă să se încurajeze recoltarea de material seminal pentru 
crioconservare de la armăsari concurenți de valoare genetică în conformitate cu anexa D.


