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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. februar 1988

om godkendelse af en metode til klassificering af svinekroppe i Belgien
(Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske)

(88/ 184/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
3906/87 (2), særlig artikel 4, stk. 6,

ingen ændring af apparat eller klassificeringsmetoder kan
tillades undtagen ved en ny Kommissionsbeslutning
vedtaget i lyset af indhøstet erfaring ; i dette øjemed kan
denne godkendelse tilbagekaldes ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Svinekød

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3220/84
af 13. november 1984 om fastsættelse af Fællesskabets

handelsklasseskema for svinekroppe (3), ændret ved forord
ning (EØF) nr. 3530/86 (4), særlig artikel 5, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :

Artikel 1

Som eneste metode til klassificering af svinekroppe i
Belgien godkendes brug af apparatet benævnt »Schlacht
körperklassifizierungsgerät (SKG II)«, hvor enkeltheder er
anført i bilaget.

I artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3220/84 er det
fastsat, at klassificeringen af svinekroppe sker ved bestem
melse af indholdet af magert kød efter statistisk afprøvede

beregningsmetoder, der er baseret på fysisk måling af en
eller flere af svinekroppens anatomiske dele ; kun klassifi
ceringsmetoder med en vis maksimal tolerance for stati
stiske beregningsfejl kan godkendes ; denne tolerance er
fastlagt i artikel 3, i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2967/85 af 24. oktober 1985 om fastsættelse af gennemfø
relsesbestemmelser til Fællesskabets handelsklasseskema

Artikel 2

Der tillades ingen ændring af apparatet eller beregnings
metode.

. Artikel 3

Denne beslutning er rettet til kongeriget Belgien.

for svinekroppe (*) ;

den belgiske regering har anmodet Kommissionen om
godkendelse af en metode til klassificering af svinekroppe
og meddelt de enkeltheder, der kræves efter artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 2967/85 ; en gennemgang af anmod
ningen har vist, at de betingelser, der kræves for godken
delse af nævnte klassificeringsmetode, er opfyldt ;
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Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 1988 .
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN
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BILAG

Metode til klassificering af svinekroppe i Belgien

1 . Klassificering af svinekroppe foretages ved hjælp af apparatet benævnt »Schlachtkörperklassifizierungs 
gerät SKG II)«.

2. Apparatet er forsynet med en elektropneumatisk sonde med et maksimumstryk på 3 bar, en elektromeka
nisk vinkelmåler og skydelære til elektromekanisk måling af spæktykkelsen ved hjælp af potentiometer.
Måleværdierne udtrykkes i beregnet indhold af magert kød ved hjælp af en datamat med printer.
3. Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel :
y - 55,69 - 0,4652x, + 0,1210x2 - 0,0896x3 - 1,0929x4 - 0,021 lx5
hvor

y «
X] =

x3 «

beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent
spæklagets tykkelse (inklusive svær) i mm, målt på højde med det sted, hvor det er tyndest over
lændemusklen (»M. glutaeus medius«)
skinkens bredde i mm målt på det bredeste sted
den halve slagtekrops bredde i mm, målt i taljen på det tyndeste sted

x* —

koefficienten

x2 =>

*2

*3

x5 = skinkens vinkel i grader, målt i forhold til vandret.
Formlen gælder for kroppe mellem 50 og 110 kg.
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