
(5) "Bereiding op basis van pluimveevlees": pluimveevlees, met inbegrip van pluimveevlees dat in kleine stukken is 
gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiden of additieven zijn toegevoegd of dat een verwerking heeft ondergaan die 
niet volstaat om de inwendige spierweefselstructuur van het vlees te veranderen; 

(6) "Bereiding op basis van vers pluimveevlees": een bereiding op basis van pluimveevlees waarvoor vers vlees van 
pluimvee is gebruikt. 

De lidstaten kunnen evenwel enigszins afwijkende temperatuureisen vaststellen voor de minimumduur die nodig 
is, en slechts voor zover nodig, voor het behandelen en uitsnijden in de fabriek tijdens de productie van 
bereidingen op basis van vers vlees van pluimvee; 

(7) "Pluimveevleesproduct": een vleesproduct als omschreven in bijlage I, punt 7.1, van Verordening (EG) 
nr. 853/2004, waarvoor pluimveevlees is gebruikt. 

III Vlees van pluimvee en bereidingen op basis van vlees van pluimvee worden in een van de volgende staten in de 
handel gebracht: 

— vers,

— bevroren,

— diepgevroren.

DEEL VI

Eieren van kippen van de soort Gallus gallus

I. Toepassingsgebied 

1. Onverminderd artikel 75 betreffende de normen voor de productie van en de handel in broedeieren en kuikens 
van pluimvee is dit deel van toepassing op de handel binnen de Unie van in de Unie geproduceerde, uit derde 
landen ingevoerde of voor uitvoer uit de Unie bestemde eieren. 

2. De lidstaten kunnen vrijstelling verlenen van de toepassing van de in dit deel opgenomen eisen, uitgezonderd 
afdeling III, punt 3, voor eieren die door de producent rechtstreeks aan de eindverbruiker worden verkocht: 

a) in de productie-inrichting, of 

b) op een lokale openbare markt of bij huis-aan-huisverkoop in het productiegebied van de betrokken lidstaat. 

Indien een dergelijke vrijstelling wordt verleend, moet elke producent kunnen kiezen of hij de vrijstelling al dan 
niet toepast. Indien de vrijstelling wordt toegepast, mogen de eieren niet worden ingedeeld naar kwaliteit en 
gewicht. 

De lidstaat kan overeenkomstig de nationale wetgeving de definitie van de termen lokale openbare markt, huis- 
aan-huisverkoop en productiegebied bepalen. 

II. Indeling naar kwaliteit en gewicht 

1. De eieren worden ingedeeld in de volgende kwaliteitsklassen: 

a) klasse A of "verse eieren", 

b) klasse B. 

2. Eieren van klasse A worden ook ingedeeld naar gewicht. Indeling naar gewicht wordt echter niet geëist voor eieren 
die worden geleverd aan de levensmiddelen- en de niet-levensmiddelenindustrie.

3. Eieren van klasse B worden uitsluitend geleverd aan de levensmiddelen- en de niet-levensmiddelenindustrie. 

III. Het merken van eieren 

1. Eieren van klasse A worden gemerkt met de producentencode. 

Eieren van klasse B worden gemerkt met de producentencode en/of met een andere vermelding.
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De lidstaten kunnen eieren van klasse B die uitsluitend op hun grondgebied in de handel worden gebracht evenwel 
vrijstellen van deze eis. 

2. Het merken van de eieren overeenkomstig het bepaalde in lid 1 vindt plaats in de productie-inrichting of in het 
eerste pakstation waaraan de eieren worden geleverd. 

3. Eieren die door de producent aan de eindverbruiker worden verkocht op een lokale openbare markt in het 
productiegebied van de betrokken lidstaat, worden gemerkt overeenkomstig punt 1. 

De lidstaten kunnen evenwel producenten met minder dan 50 legkippen vrijstellen van deze eis, op voorwaarde 
dat de naam en het adres van de producent worden vermeld op het verkooppunt. 

DEEL VII

Smeerbare vetproducten

I. Verkoopbenamingen 

De in artikel 78, lid 1, punt f), bedoelde producten mogen slechts zonder verwerking rechtstreeks of via restaurants, 
ziekenhuizen, kantines en andere soortgelijke instellingen aan de eindverbruiker worden geleverd of afgestaan, indien 
zij aan de in het aanhangsel II vastgestelde eisen voldoen. 

De verkoopbenamingen voor deze producten worden onverminderd afdeling II, punten 2, 3 en 4, in aanhangsel II 
gespecificeerd. 

De in aanhangsel II vermelde verkoopbenamingen zijn uitsluitend bestemd voor de in dit deel omschreven producten 
van de onderstaande GN-codes die een vetgehalte van minstens 10, maar minder dan 90 gewichtspercenten hebben: 

a) melkvetten van de GN-codes 0405 en ex 2106; 

b) vetten van GN-code ex 1517; 

c) uit plantaardige en/of dierlijke producten samengestelde vetten van de GN-codes ex 1517 en ex 2106. 

Het vetgehalte exclusief zout bedraagt ten minste twee derde van de droge stof. 

Die verkoopbenamingen gelden evenwel alleen voor producten die bij een temperatuur van 20 °C hun vaste vorm 
behouden en als smeersel kunnen worden gebruikt. 

Deze definities zijn niet van toepassing op: 

a) de benaming van producten waarvan de precieze aard op grond van traditioneel gebruik duidelijk is en/of wanneer 
duidelijk is dat de benaming bedoeld is om een kenmerkende eigenschap van het product te omschrijven; 

b) geconcentreerde producten (boter, margarine, melanges) met een vetgehalte van ten minste 90 %. 

II. Terminologie 

1. De term "traditioneel" mag in combinatie met de in deel A, punt 1, van het aanhangsel II vastgestelde vermelding
"boter" worden gebruikt, wanneer het product rechtstreeks wordt verkregen uit melk of room. 

In dit punt wordt verstaan onder "room": 

het product dat wordt verkregen uit melk, in de vorm van een emulsie van het type olie in water, met een 
melkvetgehalte van ten minste 10 %. 

2. Voor in het aanhangsel II bedoelde producten zijn vermeldingen verboden waarbij een ander dan het daar vermelde 
vetgehalte wordt genoemd, geïmpliceerd of gesuggereerd.

3. In afwijking van punt 2 mag de vermelding "met verminderd vetgehalte" of "light" worden toegevoegd voor in het 
aanhangsel II genoemde producten met een vetgehalte van ten hoogste 62 %.

De vermelding "met verminderd vetgehalte" en de vermelding "light" mogen echter in de plaats komen van de in 
het aanhangsel gebruikte vermeldingen "3/4" en "halfvolle". 

4. De verkoopbenamingen "minarine" en "halvarine" mogen worden gebruikt voor in deel B, punt 3, van het aan
hangsel II bedoelde producten.
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