
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 25 października 2010 r. 

zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7230) 

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) 

(2010/642/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 43 lit. m) 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z pkt B.IV ppkt 1 załącznika V do rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007 klasyfikacja tusz wieprzo
wych ma być dokonywana poprzez szacowanie zawar
tości chudego mięsa za pomocą metod klasyfikowania 
zatwierdzonych przez Komisję, które to metody mogą 
być wyłącznie statystycznie udowodnionymi metodami 
oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więk
szej liczby części tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod 
klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją 
błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tole
rancję tę określono w art. 23 ust. 3 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspól
notowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych 
i baranich oraz raportowania ich cen ( 2 ). 

(2) Grecja skierowała do Komisji wniosek o zatwierdzenie 
jednej metody klasyfikacji skórowanych tusz wieprzo
wych. Przedłożyła ona szczegółowy opis jednolitego 
sposobu skórowania tusz w części pierwszej protokołu 
przewidzianego w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1249/2008 oraz wyniki próbnego rozbioru w części 
drugiej wspomnianego protokołu. Obydwa protokoły 
zostały przedłożone pozostałym państwom członkow
skim na posiedzeniach Komitetu Zarządzającego ds. 
Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w 2008, 2009 
i 2010 r. 

(3) Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwier
dzenia tej metody klasyfikacji zostały spełnione. Należy 
zatem zatwierdzić w Grecji niniejszą metodę klasyfikacji. 

(4) Zgodnie z pkt B.III akapit drugi załącznika V do rozpo
rządzenia (WE) nr 1234/2007 państwa członkowskie 
mogą zostać upoważnione do określenia innego sposobu 
prezentacji tusz wieprzowych niż standardowa prezen
tacja zdefiniowana w akapicie pierwszym, między innymi 
jeżeli zwykła praktyka handlowa stosowana na ich tery
torium różni się od standardowej prezentacji. 

(5) Grecja poinformowała Komisję, że w niektórych rzeź
niach w Grecji praktyka handlowa wymaga dodatkowo 
usunięcia z tuszy skóry, oprócz usunięcia języka, szcze
ciny, racic, narządów płciowych, tłuszczu okołonerko
wego, nerek oraz przepony, jak to jest wymagane 
w akapicie pierwszym. Należy zatem zatwierdzić 
w Grecji wspomnianą prezentację tusz wieprzowych, 
różniącą się od standardowej prezentacji. 

(6) Żadna modyfikacja przyrządów lub metod klasyfikacji 
nie może być zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej 
decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświad
czeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może 
zostać wycofane. 

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi
zacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zgodnie z pkt B.IV ppkt 1 załącznika V do rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 niniejszym zatwierdza się następującą 
metodę klasyfikacji oskórowanych tusz wieprzowych w Grecji: 
przyrząd określany jako „Hennessy Grading Probe (HGP 4)” 
oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano 
w załączniku. 

Artykuł 2 

Niezależnie od standardowej prezentacji ustanowionej w pkt 
B.III akapit pierwszy załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007, tusze wieprzowe w Grecji mogą być skórowane 
w jednolity sposób przed ich zważeniem i klasyfikacją. 
W celu ustalenia ceny dla tusz wieprzowych na porównywalnej 
podstawie, zarejestrowaną masę tuszy ciepłej dostosowuje się 
zgodnie z następującym wzorem: 

masa tuszy ciepłej = 1,05232 × masa oskórowanej tuszy

PL L 280/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2010 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3.



Artykuł 3 

Nie zezwala się na modyfikacje przyrządu lub metod oceny. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji 

ZAŁĄCZNIK 

METODY KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH W GRECJI 

1. Klasyfikację oskórowanych tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Hennessy 
Grading Probe (HGP 4)”. 

2. Przyrząd jest wyposażony w sondę o średnicy 5,95 milimetrów (6,3 milimetrów ma ostrze na czubku sondy) 
zawierającą fotodiodę (Siemens LED typu LYU 260-EO) i fotodetektor typu Silonex SLCD-61N1 oraz posiadającą 
odcinek pomiarowy pomiędzy 0 i 120 milimetrów. Wyniki pomiarów zamienia się na przybliżoną zawartość chudego 
mięsa za pomocą samego HGP 4 lub przy użyciu podłączonego do niego komputera. 

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

Ŷ = 62,400 – 0,495Χ 1 – 0,559Χ 2 + 0,129Χ 3 

gdzie: 

Ŷ = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy, 

Χ 1 = grubość słoniny (bez skóry) w milimetrach zmierzona 8 centymetrów od linii środkowej tuszy na poziomie 
ostatniego żebra od dołu, 

Χ 2 = grubość słoniny (bez skóry) w milimetrach zmierzona 6 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim 
i czwartym żebrem od dołu, 

Χ 3 = grubość mięśnia grzbietu w milimetrach, mierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co Χ 2 . 

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 120 kilogramów.
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