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Na podstawie art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Dla tusz wieprzowych ustala si´ klas´ „S” ja-
koÊci handlowej, która jest okreÊlona w rozporzàdze-
niu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paêdziernika
2007 r. ustanawiajàcym wspólnà organizacj´ rynków
rolnych oraz przepisy szczegó∏owe dotyczàce niektó-
rych produktów rolnych („rozporzàdzenie o jednolitej

wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299
z 16.11.2007, str. 1, z póên. zm.) w za∏àczniku V w cz´Ê-
ci B.II.

§ 2. W przypadku gdy ustalenia masy tuszy wie-
przowej dokonuje si´ po up∏ywie 45 minut od prze-
prowadzenia czynnoÊci k∏ucia, mas´ koryguje si´
w sposób okreÊlony w art. 22 ust. 2 akapit 3 rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia
2008 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady wdro˝e-
nia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wo∏owych,
wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen
(Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 3).

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie
ustalania jakoÊci handlowej tusz wieprzowych (Dz. U.
Nr 154, poz. 1630).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków ustalania klasy jakoÊci handlowej tusz wieprzowych

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz 97.


