
Nr. 67/14 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 77/504/EØF av 25. juli 1977 
om renrasede avlsdyr av storfe(1), særlig artikkel 6 nr. 1 første 
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 86/130/EØF av 11. mars 1986 om 
fastsettelse av metoder til kontroll av ytelsesevne og til 
vurdering av avlsverdi hos renrasede avlsdyr av storfe(2) 
er blitt betydelig endret(3). Av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker bør nevnte vedtak konsolideres.

2) Kommisjonen skal fastsette metodene for registrering av 
ytelse og avlsverdivurdering av storfe.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for avlsspørsmål —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 169 av 22.6.2006, s. 56, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 101 av 17.4.1986, s. 37. Vedtaket endret ved vedtak 94/515/EF (EFT 
L 207 av 10.8.1994, s. 30).

(3) Se vedlegg II.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Metodene til kontroll av ytelse og til vurdering av avlsverdi 
hos renrasede avlsdyr av storfe, er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 2

Vedtak 86/130/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtak skal forstås 
som henvisninger til dette vedtak og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. juni 2006

om fastsettelse av metoder til kontroll av ytelse og til vurdering av avlsverdi hos  
renrasede avlsdyr av storfe(*)

[meddelt under nummer K(2006) 2376]

(2006/427/EF)

 2010/EØS/67/03
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VEDLEGG I

I. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal godkjenne organene som skal ha ansvar for å opprette regler 
for registrering av ytelse, vurdering av avlsverdi og for å kunngjøre vurderingsresultatene for renrasede avlsdyr av 
storfe. Navnene på de godkjente organene skal meldes til Kommisjonen og til de andre medlemsstatene.

 Disse organene skal særlig gjøre rede for registreringsmetodene, modellen for beskrivelse av ytelse, den statistiske 
analysemetoden og de genetiske parametrene som er benyttet for hver egenskap som er vurdert.

II. Registrering av ytelse

 Alle opplysninger skal registreres på det godkjente organets ansvar.

1. Kjøttproduksjonsegenskaper

a)  Individgransking og/eller avkomsgransking på en stasjon

i) Granskingsmetoden og antall dyr som granskes, skal angis.

ii) Granskingsprotokollen skal inneholde følgende opplysninger:

– vilkår for opptak ved stasjonen,

– i relevante tilfeller, dyrenes ytelse på driftsenheten før de ankommer stasjonen,

–  til eieren av dyrene som skal individgranskes,

– høyeste alder ved ankomst til stasjonen og aldersgrupper for de dyrene som er på stasjonen 
samtidig,

– varigheten av og granskingsperioden på stasjonen,

– fôrplan og fôringssystem.

iii) Registrerte egenskaper: Det skal minst registreres tilvekst og muskelutvikling (kjøttfylde) og 
eventuelt andre egenskaper som fôropptak og skrottegenskaper.

Spesialiserte enheter kan fungere som stasjoner på de godkjente organenes ansvar.

b)  Individgransking utenfor stasjon (på driftsenhet)

 Granskingsmetoden og metoden som gjør det mulig å vurdere resultatene av denne kontrollen, skal 
framlegges av de godkjente organene. Det skal minst registreres levendevekt og alder, og eventuelt andre 
egenskaper som kjøttfylde.

c)  Gransking i form av undersøkelser på driftsenhetene, i salgs- og slaktelokalene

 Dersom det foreligger slike opplysninger, skal data om levendevekten, slaktevekten, salgsprisene og 
slakteklassen i henhold til Fellesskapets klassifisering, kjøttkvaliteten og andre kjøttproduksjonsegenskaper 
registreres.

2. Melkeproduksjon

 Opplysningene om melkeproduksjon skal registreres i samsvar med prinsippene som er anerkjent av 
vedkommende internasjonale myndigheter [for eksempel Den internasjonale komité for kontroll av ytelse 
innen avl (ICAR)].

3. Reproduksjon (sekundære egenskaper)

 Vurderingen av fruktbarhet, kalvingsvansker og levetid skal bygge på henholdsvis opplysninger om 
befruktning (for eksempel ikke-omløpsprosent), kalvingsopplysninger og funksjonell alder (for eksempel 
holdbarhet, utrangeringsalder, produktiv alder). 

4. Eksteriørbedømmelse

 Dersom det foretas en eksteriørbedømmelse, skal den utføres etter et anerkjent klassifiseringssystem.
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III. Avlsverdivurdering

1. Prinsipper

 Avlsverdivurderingen av avlsdyr skal utføres på de godkjente organenes ansvar og skal, i samsvar med 
utvalgsmålsettingene, omfatte følgende egenskaper:

melkeproduksjonsegenskaper for melkerasene,– 

kjøttproduksjonsegenskaper for kjøttferasene,– 

melke- og kjøttproduksjonsegenskaper for kombinasjonsrasene.– 

 Det er dessuten ønskelig at denne avlsverdivurderingen også omfatter reproduksjonsegenskaper og eksteriør 
for de rasene som disse egenskapene registreres for.

 Et dyrs avlsverdi skal beregnes ut fra resultatene oppnådd ved individgransking av det aktuelle dyret og/eller 
av dyrets slektninger.

 De statistiske metodene som er brukt til avslverdivurderingen, skal være i samsvar med prinsippene fastsatt 
av vedkommende internasjonale organer (for eksempel ICAR), og skal sikre at avlsverdivurderingen ikke er 
påvirket av de viktigste miljøfaktorene eller av strukturen i opplysningene.

 Påliteligheten til avlsverdivurderingen skal måles som bestemmelseskoeffisienten i samsvar med prinsippene 
fastsatt av vedkommende internasjonale organer (for eksempel ICAR). Ved offentliggjøring av resultatene av 
vurderingen bør påliteligheten samt datoen for vurderingen presiseres.

 Dyrets genetiske særegenheter og defekter, definert av organene som offisielt har fått fullmakt til å fastsette 
disse egenskapene, i forståelse med avlsorganisasjoner eller avlslag som er offentlig anerkjent i samsvar med 
kommisjonsvedtak 84/247/EØF(1), skal offentliggjøres.

2. Avlsverdivurdering av avlsokser beregnet på kunstig sædoverføring

 Avlsoksene skal underlegges en avlsverdivurdering som omfatter de pålagte egenskapene, og opplysningene 
om reproduksjon som gjelder disse oksene, skal offentliggjøres. De andre tilgjengelige opplysningene om 
reproduksjon skal også offentliggjøres.

 Disse bestemmelsene får ikke anvendelse på utryddelsestruede raser.

a) Avslverdivurdering av melkeproduksjonsegenskaper hos avlsokser beregnet på kunstig sædoverføring

 Avlsverdivurderingen av melkeproduksjonsegenskapene skal omfatte melkeavdråttet og sammensetningen 
av melken (innhold av melkefett og proteiner angitt i prosent) samt andre tilgjengelige relevante 
opplysninger for å fastsette avlsverdien for melkeproduksjonsegenskapene.

 Den laveste påliteligheten i avlsverdivurderingen av alle avlsokser av melkerase beregnet på kunstig 
sædoverføring, skal være minst 0,5 for de vesentligste produksjonsegenskapene i samsvar med ICAR-
prinsippene, samtidig som det tas hensyn til all informasjon om slektninger.

b)  Avlsverdivurdering av kjøttproduksjonsegenskaper hos avlsokser beregnet på kunstig sædoverføring

 Avlsverdivurderingen av disse avlsoksene skal utføres etter en av følgende metoder for 
individgransking:

i) individgransking på en stasjon,

ii) avkoms- og/eller søskengransking på en stasjon eller i spesialiserte enheter,

iii) avkoms- og/eller søskengransking i driftsenhetene; avkommet skal fordeles i kontrollerte besetninger 
slik at det skal kunne foretas en gyldig sammenligning av avlsoksene,

iv) avkoms- og/eller søskengransking ved innsamling av opplysninger på driftsenhetene, i salgs- eller 
slaktelokalene for at det skal kunne foretas en gyldig sammenligning av avlsoksene.

 Dersom slaktevekten og eventuelt egenskapene med hensyn til kjøttkvalitet, vekst og kalvingsvansker 
registreres, skal disse opplysningene og alle andre relevante egenskaper inngå i avlsverdivurderingen av 
avlsoksen.

________________

(1) EFT L 125 av 12.5.1984, s. 58.
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VEDLEGG II

Opphevet vedtak med endringer

Kommisjonsvedtak 86/130/EØF (EFT L 101 av 17.4.1986, s. 37)

Kommisjonsvedtak 94/515/EF (EFT L 207 av 10.8.1994, s. 30)

___________

VEDLEGG III

Sammenligningstabell

Vedtak 86/130/EØF Dette vedtak

Artikkel 1 Artikkel 1

— Artikkel 2

Artikkel 2 Artikkel 3

Vedlegg Vedlegg I

— Vedlegg II og III


