
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 148/2014 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/2008 w odniesieniu do kategorii i klasy do celów 
rejestrowania cen rynkowych w sektorze wołowiny oraz w odniesieniu do cen rynkowych tusz 

wieprzowych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchyla
jące rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 ( 1 ), w szczególności 
jego art. 20 akapit pierwszy lit. s), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1249/2008 ( 2 ) usta
nowiono szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych 
skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich 
oraz raportowania ich cen rynkowych zgodnie z art. 43 
lit. m) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 ( 3 ). 
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 zostało uchylone 
i zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 ze 
skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. 

(2) Zgodnie z pkt A (II) załącznika IV do rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 kategorie A, C i E unijnej skali klasy
fikacji tusz wołowych obejmują odpowiednio tusze 
niekastrowanych samców, kastrowanych samców 
i samic w wieku od 12 miesięcy do poniżej 24 miesięcy. 
W rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 dodano do tej 
klasyfikacji nową kategorię Z, która obejmuje tusze zwie
rząt w wieku od 8 miesięcy do poniżej 12 miesięcy. 

W związku z tym należy dostosować kategorie i klasy, 
w odniesieniu do których na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1249/2008 rejestrowane są krajowe i unijne 
ceny rynkowe w sektorze wołowiny. 

(3) W odniesieniu do unijnej skali klasyfikacji tusz wieprzo
wych, w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 wprowa
dzono klasę S jako klasę obowiązkową dla zawartości 
chudego mięsa równej 60 % masy tuszy lub większej 
i zastrzeżono klasę E dla zawartości chudego mięsa 
wynoszącej ponad 55 %, ale mniej niż 60 % masy tuszy. 
W związku z tym należy dostosować przepisy 
w rozporządzeniu (WE) nr 1249/2008, na podstawie 
których określa się cenę rynkową tusz wieprzowych 
w państwach członkowskich. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1249/2008. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1249/2008 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowe i unijne rejestrowanie cen rynkowych na 
podstawie unijnej skali klasyfikacji tusz, o której mowa 
w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1308/2013 (*), jest przeprowadzane co tydzień 
i odnosi się do następujących klas uformowania i klas 
okrywy tłuszczowej dla kategorii określonych w pkt A (II) 
załącznika IV do wymienionego rozporządzenia:
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
( 2 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 

2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnoto
wych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich 
oraz raportowania ich cen (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3). 

( 3 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 
2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz 
przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (roz
porządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 
z 16.11.2007, s. 1).



a) tusze zwierząt w wieku od 8 miesięcy do poniżej 12 
miesięcy: U2, U3, R2, R3, O2, O3; 

b) tusze niekastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy 
do poniżej 24 miesięcy: U2, U3, R2, R3, O2, O3; 

c) tusze niekastrowanych samców w wieku od 24 miesięcy: 
R3; 

d) tusze kastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy: 
U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4; 

e) tusze samic, które się cieliły: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3; 

f) tusze innych samic w wieku od 12 miesięcy: U2, U3, R2, 
R3, R4, O2, O3, O4. 

___________ 
(*) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.”; 

2) art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Cenę, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie 
notowań dla następujących kategorii: 

a) tusze o masie 60 kg do mniej niż 120 kg: E, S; 

b) tusze o masie 120 kg do mniej niż 180 kg: R.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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