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                                                            ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                         2012/EES/7/32 

frá 29. maí 2007 

um breytingu á ákvörðunum 84/247/EBE og 84/419/EBE að því er varðar ættbækur yfir dýr af 
nautgripakyni (*) 

(tilkynnt með númeri C(2007) (2199) 

(2007/371/EB) 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 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 
öðrum, þriðja og fjórða undirlið 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samtök eða félög dýraræktarmanna, sem halda eða 
stofna ættbækur fyrir hreinræktuð kynbótadýr af 
nautgripakyni, má einungis viðurkenna opinberlega ef 
þau eru í samræmi við ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 84/247/EBE (2). 

2) Dýr af nautgripakyni má einungis færa í ættbækur ef 
þau eru í samræmi við ákvörðun 84/419/EBE (3). 

3) Í ákvörðun 84/419/EBE eru ekki sértæk ákvæði um 
stofnun ættbóka fyrir ný kyn og þar er einungis leyft að 
taka megi hreinræktuð dýr af sama ræktunarkyni inn í 
aðalkafla ættbókar fyrir tiltekið kyn. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 1.6.2007, bls. 49. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2011 frá 1. júlí 
2011 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
54, 6.10.2011, bls. 8. 

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

(2) Stjtíð. EB L 125, 12.5.1984, bls. 58. 
(3) Stjtíð. EB L 237, 5.9.1984, bls. 11. 

4) Þegar nautgripir eru færðir í ættbækur skulu þó 
viðmiðanir taka tillit til sérstakra aðstæðna varðandi ný 
kyn. Ræktun nýs kyns getur leitt til þess að dýr af öðru 
kyni séu tekin inn í aðalkafla ættbókar. 

5) Meðan á stofnun nýrrar ættbókar stendur er því 
nauðsynlegt að kveða á um undanþágu frá reglunni um 
að einungis megi taka hreinræktuð dýr af sama kyni inn 
í aðalkafla ættbókar fyrir tiltekið kyn. Þetta tímabil 
stofnunar skal skilgreint í kynbótaáætlun samtaka eða 
félaga dýraræktarmanna. Til að komist verði hjá 
ruglingi við heiti kynja sem fyrir eru skal velja sérstakt 
heiti fyrir nýja kynið. 

6) Með það í huga að bæta jafnt og þétt þau kyn sem fyrir 
eru er, samkvæmt ákvörðun 84/419/EBE, einungis 
heimilt að taka kvendýr af öðru kyni eða kyni sem ekki 
er hreinræktað inn í viðbótarkafla ættbókar. Gen þeirra 
má einungis taka inn í aðalkaflann með kvendýrum sem 
undan þeim koma. 

7) Til að veita viðurkenndum samtökum dýraræktarmanna 
meiri sveigjanleika skal einnig heimila að karldýr séu 
tekin inn í viðbótarkaflann. Til að komast hjá óstýrðum 
erfðafræðilegum breytingum á kyninu má einungis taka 
gen þeirra inn í aðalkaflann með kvendýrum sem undan 
þeim koma. 

8) Til að tryggja gagnkvæma viðurkenningu milli ættbóka 
dýra af sama ræktunarkyni og til upplýsingar fyrir 
kaupendur kynbótadýra og kynbótaefna þeirra skal heiti 
kynsins koma skýrt fram í innri reglum opinberlega 
viðurkenndra samtaka eða félaga dýraræktarmanna og 
ef um nýtt kyn er að ræða skal tilgreina tímabilið þegar 
það var stofnað. 
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9) Einnig er nauðsynlegt að í viðmiðunum, sem gilda um 
viðurkenningu á ræktunarsamtökum og um að færa 
nautgripi í ættbækur, komi fram viðeigandi tilvísanir í 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir 
auðkenningu og skráningu nautgripa og um merkingar 
nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu á 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 820/97 (1). 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við ákvörðun 84/247/EBE er breytt í samræmi 
við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun 84/419/EBE er breytt sem hér segir: 

1.  Í stað 1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

1. Svo taka megi dýr inn í aðalkafla ættbókar fyrir kyn 
þess skal það: 

a) vera afkomandi tveggja ættliða nautgripa sem hafa 
verið færðir í aðalkafla ættbókar fyrir sama kyn,  

b) vera auðkennt og skráð í samræmi við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 (2) og 
reglur um framkvæmd hennar. 

c) hafa ættartölu sem rakin er í samræmi við reglur 
ættbókarinnar. 

2. Þrátt fyrir a-lið 1. mgr. er heimilt að færa hreinræktaða 
nautgripi eða afkomendur hreinræktaðra nautgripa af öðru 
ræktunarkyni beint í aðalkafla nýrrar ættbókar meðan á 
stofnun ættbókar fyrir nýtt kyn stendur. 

Tímabil til að stofna nýtt kyn skal skilgreint í kynbótaáætlun 
samtaka eða félaga dýraræktarmanna, undir stjórn og með 
samþykki lögbærra yfirvalda, í samræmi við ákvörðun 
84/247/EBE. Nýja kyninu skal úthlutað heiti sem ekki er unnt 
að rugla saman við heiti kyns sem fyrir er. 

3. Í hvert sinn er nautgripur er færður í aðalkafla nýrrar 
ættbókar og dýrið eða annað foreldra þess er þegar skráð í 
aðra ættbók sem fyrir er skal skrá tilvísun í heiti ættbókarinnar 
sem fyrir er, sem dýrið eða foreldri þess var fært í í fyrsta 
skipti eftir fæðingu, ásamt upphaflega ættbókarnúmerinu.“ 

___________________ 
(*) Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1. Reglugerð eins og henni var síðast 

breytt með reglugerð ráðsins (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 
20.12.2006, bls. 1). 

 

2.  Í 1. og 2. mgr. 3. gr. komi orðið „dýr“ í stað „kvendýr“. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi gildir frá sjöunda degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 29. maí 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1. Reglugerð eins og henni var síðast 

breytt með reglugerð ráðsins (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 
20.12.2006, bls. 1). 
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VIÐAUKI 

 

Í stað 3. liðar viðaukans við ákvörðun 84/247/EBE komi eftirfarandi: 

„3. setja reglur um: 

a) skilgreiningu á sérstökum einkennum kynsins (kynjanna), þ.m.t. heiti kynsins, 

b) auðkenningu og skráningu nautgripa í samræmi við kerfi og innihald gagnagrunnsins sem krafist er samkvæmt 
reglugerð (EB) nr. 1760/2000 (*) og reglur um framkvæmd hennar, 

c) kerfi til að skrá ætterni, 

d) skilgreiningu á kynbótamarkmiðum sem, ef um er að ræða stofnun ættbókar fyrir nýtt kyn, skulu innihalda 
nákvæma lýsingu á aðstæðum við stofnun hins nýja kyns, 

e) kerfi til að nota upplýsingar um einstaklingsskráningu eiginleika búpenings, 

f) kaflaskiptingu ættbókarinnar ef mismunandi skilyrði eru fyrir færslu dýra í bókina eða mismunandi reglur við 
flokkun dýra sem þegar hafa verið færð í bókina.“ 

 
(*) Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1. 

 
 
 
 


