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                                                                ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2009/EES/71/09 

frá 20. júní 2006 

um aðferðir við einstaklingsskráningu eiginleika og aðferðir við að meta kynbótagildi 
hreinræktaðra kynbótadýra af nautgripakyni (*) 

(tilkynnt með númeri C(2006) 2376) 

(2006/427/EB) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 77/504/EBE frá 25. júlí 1977 
um hreinræktuð kynbótadýr af nautgripakyni (1), einkum 
1. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 86/130/EBE frá 11. 
mars 1986 um aðferðir við eftirlit með hæfni og aðferðir 
við að meta erfðafræðilegt gildi hreinræktaðra 
kynbótadýra af nautgripakyni (2) hefur verið breytt í 
veigamiklum atriðum (3). Til glöggvunar og hagræðingar 
ber því að kerfisbinda ákvörðunina. 

2) Framkvæmdastjórnin skal ákveða aðferðir við 
einstaklingsskráningu eiginleika og kynbótamat 
nautgripa. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um dýrarækt. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Aðferðir við einstaklingsskráningu eiginleika og aðferðir við 
að meta kynbótagildi hreinræktaðra kynbótadýra af 
nautgripakyni skulu vera eins og mælt er fyrir um í I. viðauka. 

2. gr. 

Ákvörðun 86/130/EBE er felld úr gildi. Líta ber á tilvísanir í 
niðurfelldu ákvörðunina sem tilvísanir í þessa ákvörðun og 
skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvörunartöflunni í 
III. viðauka. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. júní 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 169, 22.6.2006, bls. 56. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2007 frá 6. júlí 2007 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við  Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 13.12.2007, 
p. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 206, 12.8.1977, bls. 8. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 

(2) Stjtíð. EB L 101, 17.4.1986, bls. 37. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 
94/515/EB (Stjtíð. EB L 207, 10.8.1994, bls. 30). 

(3) Sjá II. viðauka. 
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I. VI AUKI 

I. Lögbær yfirvöld a ildarríkjanna skulu sam ykkja a ila til a  sjá um a  setja reglur um einstaklingsskráningu eiginleika 
og mat á kynbótagildi og a  birta ni urstö ur mats á hreinræktu um kynbótad rum af nautgripakyni. Nöfn hinna 
sam ykktu a ila skuli tilkynnt framkvæmdastjórninni og hinum a ildarríkjunum. 

essir a ilar skulu m.a. gera grein fyrir a fer um vi  skráningu, fyrirmynd a  l singu á eiginleikum, tölfræ ilegri 
greiningara fer  og eim erf afræ ilegu færibreytum sem eru nota ar fyrir hvern metinn eiginleika. 

II. Einstaklingsskráning eiginleika 

Sam ykkti a ilinn ber ábyrg  á skráningu allra gagna. 

1. Kjötframlei slueiginleikar 

a) Prófun á eiginleikum einstaklinga og/e a afkvæma eirra á stö  

i. Tilgreina skal prófunara fer  og fjölda prófa ra d ra. 

ii. Tilgreina skal eftirfarandi í a fer arl singu prófunar: 

— skilyr i fyrir inntöku í stö ina, 

— einstaklingseiginleika prófd ranna á b linu á ur en au eru tekin inn í stö ina, ef vi  á, 

— eiganda eirra prófd ra sem eru prófu  hvert fyrir sig m.t.t. einstaklingseiginleika, 

— hámarksaldur prófd ra sem koma inn í stö ina og aldurshópa d ra sem eru samtímis í stö inni, 

— lengd a lögunar- og prófunartíma í stö inni, 

— samsetningu fó urs og fó runarkerfi. 

iii. Skrá ir eiginleikar: A  minnsta kosti skal skrá aukningu líf yngdar og vö vabyggingu (holdsetningu) og 
a ra eiginleika, ef unnt er, s.s. fæ uummyndun og skrokkbyggingu. 

Sérhæf ar einingar mega starfa sem stö var á ábyrg  sam ykkta a ilans. 

b) Prófun á vettvangi (b li) 

Sam ykkti a ilinn ver ur a  sjá fyrir prófunara fer  og a fer  til a  meta prófunarni urstö ur. A  minnsta 
kosti skal skrá líf yngd og aldur og a ra eiginleika, ef unnt er, s.s.. 

c) Prófun í formi yfirlitsuppl singa sem safna  er á b lum og vi  sölu og slátrun 

Ef unnt er og vi  á skal skrá líf yngd og fall unga, söluver , flokkun samkvæmt kjötmati Bandalagsins, 
kjötgæ i og a ra kjötframlei slueiginleika. 

2. Skráning á mjólkurnyt 

Uppl singar um mjólkurframlei slu ver ur a  skrá í samræmi vi  ær meginreglur sem ar til bærir al jó legir 
a ilar hafa sam ykkt, t.d. al jó leg nefnd um skráningu d ra (ICAR). 

3. Æxlun (a rir eiginleikar) 

egar frjósemi, bur arhæfni og langlífi eru metin skal mati  byggjast á uppl singum um frjóvgun (t.d. tí ni hafnana 
sem takast í fyrsta sinn), bur  og endingu (s.s. n tingartíma, sláturtíma og lengd framlei slutíma). 

4. Útlitsdómur 

egar dæmt er eftir útliti skal nota sam ykkt skráningarkerfi.  
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III. Kynbótamat 

1. Meginreglur 

Sam ykkti a ilinn ber ábyrg  á kynbótamati kynbótad ra sem skal taka til eftirfarandi einstaklingseiginleika, eftir 
ví hvert er markmi i  me  kynbótunum: 

— mjólkurframlei slueiginleika fyrir mjólkurkyn, 

— kjötframlei slueiginleika fyrir holdakyn, 

— mjólkur- og kjötframlei slueiginleika fyrir kyn sem nota á í tvennum tilgangi. 

Enn fremur er mælt me  ví a  kynbótamat taki líka til æxlunareiginleika og útlits ef skráning á essum eiginleikum 
er stundu  fyrir vi komandi kyn. 

Kynbótagildi d rsins er reikna  út frá ni urstö um um eiginleika einstaklingsins og/e a ættingja hans. 

Tölfræ ilegar a fer ir vi  kynbótamat ver a a  vera í samræmi vi  meginreglur sem ar til bærir al jó legir a ilar 
hafa sam ykkt (t.d. al jó leg nefnd um skráningu d ra (ICAR)) og tryggja kynbótamat sem er ekki bjaga  vegna 
áhrifa frá helstu umhverfis áttum og vegna gagnaskipunar. 

Árei anleika kynbótamatsins ver ur a  mæla sem ákvör unarstu ulinn í samræmi vi  meginreglur sem ar til bærir 
a ilar hafa sam ykkt (t.d. al jó leg nefnd um skráningu d ra (ICAR)). Vi  birtingu ni ursta na ver ur a  tilgreina 
árei anleika ásamt dagsetningu mats. 

Birta ver ur uppl singar um erf afræ ileg sérkenni og erf agalla d rs í samræmi vi  skilgreiningu a ila sem hafa 
veri  tilnefndir opinberlega til a  ákvar a essi einkenni, í samrá i vi  samtök e a félög d raræktarmanna, sem 
hafa veri  vi urkennd í samræmi vi  ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 84/247/EBE(1). 

2. Kynbótamat á nautum til sæ ingar 

Leggja ver ur kynbótamat á ákve na eiginleika sem skylt er a  taka tillit til hjá nautunum og birta ver ur 
uppl singar um kynbótagildi eirra. Einnig ver ur a  birta a rar fyrirliggjandi uppl singar um kynbótagildi. 

essi ákvæ i gilda ekki ef kyn eru í útr mingarhættu. 

a) Kynbótamat á sæ ingarnautum vegna mjólkurframlei slueiginleika 

Kynbótamat á mjólkureiginleikum ver ur a  taka til nytjar og innihalds (fitu og prótínshlutfalls), svo og annarra 
fyrirliggjandi gagna sem skipta máli fyrir arfgenga mjólkurframlei slueiginleika.  

Lágmarksárei anleiki vi  kynbótamat á sæ ingarnautum af mjólkurkyni ver ur a  vera minnst 0,5 a  ví er 
var ar helstu framlei slueiginleika samkvæmt meginreglum al jó legrar nefndar um skráningu d ra (ICAR) og 
a  teknu tilliti til allra uppl singa um ættingja. 

b) Kynbótamat á sæ ingarnautum vegna kjötframlei slueiginleika 

Kynbótamat á essum nautum byggist á einni af eftirfarandi a fer um til a  prófa einstaklingseiginleika: 

i. prófun á einstaklingseiginleikum einstaklinga í stö , 

ii. afkvæma- og/e a systkinaprófun í stö  e a sérhæf ri einingu, 

iii. afkvæma- og/e a systkinaprófun á b li, á ann veg a  afkvæmi eru dreif  milli skrá ra hjar a til a  hægt sé 
a  gera gildan samanbur  á nautum, 

iv. afkvæma- og/e a systkinaprófun me  söfnun gagna á b lum, uppbo um e a í sláturhúsum á ann veg a  
unnt sé a  gera gildan samanbur  á nautum. 

Ef fall ungi og, egar a  á vi , eiginleikar er var a kjötgæ i, vaxtareiginleika og bur arhæfni eru skrá ir 
ver ur a  taka tillit til essara eiginleika, svo og annarra eiginleika sem skipta máli vi  kynbótamat á nautinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtí . EB L 125, 12.5.1984, bls. 58. 
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II. VIÐAUKI 

Niðurfelld ákvörðun með breytingum 

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 86/130/EBE (Stjtíð. EB L 101, 17.4.1986, bls. 37) 

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/515/EB (Stjtíð. EB L 207, 10.8.1994, bls. 30) 

 
 

 

 

III. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Ákvörðun 86/130/EBE Þessi ákvörðun 

1. gr. 1. gr. 

— 2. gr. 

2. gr. 3. gr. 

Viðauki I. viðauki 

— II. og III. viðauki 

 

 

 


