
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 lutego 2008 r.

zmieniająca decyzję 97/107/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 678)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2008/176/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia
13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfi-
kacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 97/107/WE (2) zatwierdza dwie metody
(Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM) i Giralda Choirometer
PG 200) klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii.

(2) Belgia skierowała do Komisji wniosek o zatwierdzenie
trzech nowych metod klasyfikacji tusz wieprzowych
oraz przedstawiła wyniki próbnego rozbioru w drugiej
części protokołu przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozpo-
rządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 paździer-
nika 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stoso-
wania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzo-
wych (3).

(3) Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwier-
dzenia tych metod klasyfikacji zostały spełnione.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/107/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 97/107/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 akapit pierwszy dodaje się następujące tiret:

„— przyrząd określany jako »VCS 2000« oraz związane
z nim metody oceny, których szczegóły podano
w części 3 załącznika;

— przyrząd określany jako »Hennessy Grading Probe
(HGP4)« oraz związane z nim metody oceny, których
szczegóły podano w części 4 załącznika;

— przyrząd określany jako »Optiscan-TP« oraz związane
z nim metody oceny, których szczegóły podano
w części 5 załącznika;”

2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993,
s. 5).

(2) Dz.U. L 39 z 8.2.1997, s. 17. Decyzja zmieniona decyzją
97/734/WE (Dz.U. L 294 z 28.10.1997, s. 6).

(3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, s. 39. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L 217
z 8.8.2006, s. 6).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 97/107/WE dodaje się części 3, 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„CZĘŚĆ 3

VCS 2000

1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »VCS 2000«.

2. Przyrząd VCS 2000 jest systemem przetwarzania obrazu do automatycznego określania wartości handlowej półtuszy
wieprzowych. System ten jest podłączony do sieci w ramach systemu produkcyjnego uboju, w którym półtusze są
automatycznie filmowane za pomocą systemu kamer. Dane graficzne są następnie przetwarzane komputerowo za
pomocą specjalnego oprogramowania do przetwarzania obrazów.

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się na podstawie 38 punktów pomiarowych przy pomocy następującego
wzoru:

Ŷ = 54,078892 + 0,037085 * X5 + 0,256113 * X15 + 0,021655 * X16 + 33,97699 * X59 - 0,149103 * X88 -
0,106705 * X90 - 0,0768985 * X91 - 0,079832 * X95 - 0,079042 * X96 - 0,084983 * X97 + 0,039831 * X107
- 0,681172 * X108 + 0,234541 * X109 - 0,059871 * X113 - 4,149651 * X120 - 36,8824 * X147 - 19,9219 *
X149 - 7,512613 * X156 - 0,086669 * X168 - 0,545069 * X171 - 0,386719 * X173 - 0,025001 * X175 -
1,410422 * X186 - 0,32873 * X192 - 0,260074 * X193 - 0,08137 * X196 + 141,2392 * X198 -141,236 * X199 -
12,7862 * X222 - 27,3973 * X227 – 289,576 * X228 + 425,3549 * X233 + 14,62961 * X234 - 0,97067 * X242 -
2,084821 * X243 - 3,11945 * X259 + 14,72706 * X270 - 0,949448 * X273

gdzie:

Ŷ = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy,

X5, X15 … X273 są zmiennymi mierzonymi przez VCS 2000.

4. Opis punktów pomiarowych i metody statystycznej znajduje się w części II belgijskiego protokołu przekazanego
Komisji zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85.

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 130 gramów.

CZĘŚĆ 4

HENNESSY GRADING PROBE (HGP4)

1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »Hennessy Grading Probe
(HGP4)«.

2. Przyrząd jest wyposażony w sondę o średnicy 5,95 milimetrów (6,3 milimetrów ma ostrze na czubku sondy),
zawierającą fotodiodę i fotodetektor oraz posiadającą odcinek pomiarowy pomiędzy 0 i 120 milimetrów. Wyniki
pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego HGP4 lub przy użyciu podłą-
czonego do niego komputera.

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

Ŷ = 65,42464 – 1,06279 * X1 + 0,17920 * X2

gdzie:

Ŷ = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy,

X1 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 6 cm od linii środkowej tuszy pomiędzy
trzecim i czwartym żebrem od końca,

X2 = grubość mięśnia w milimetrach, zmierzona 6 cm od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym
żebrem od końca.

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 130 gramów.

PLL 57/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.3.2008



CZĘŚĆ 5

OPTISCAN-TP

1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »Optiscan-TP«.

2. Przyrząd ten jest wyposażony w aparat cyfrowy z oświetleniem wykonujący zdjęcie dwóch miejsc pomiarowych na
tuszy. Obraz jest podstawą do obliczenia grubości słoniny i mięśnia zgodnie z metodą dwóch punktów zwaną metodą
»Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)«. Wyniki pomiarów są przetwarzane na szacunkową zawartość chudego mięsa za
pomocą samego przyrządu »Optiscan-TP«. Zdjęcia są przechowywane i mogą być następnie poddane kontroli. Zinte-
growany interfejs Bluetooth® umożliwia łatwy transfer danych.

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

Ŷ = 53,04153 – 0,68318 * X1 + 0,23131 * X2

gdzie:

Ŷ = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy,

X1 = minimalna grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach nad mięśniem lędźwiowym musculus gluteus
medium,

X2 = grubość mięśnia lędźwiowego w milimetrach, zmierzona jako najkrótsza odległość między przednim (czasz-
kowym) końcem mięśnia lędźwiowego i górną (grzbietową) krawędzią kanału kręgowego.

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 130 gramów.”
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