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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1040/2014 

av 25. juli 2014 

om endring av rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum for å 

tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på 

konsum(1), særlig artikkel 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2001/112/EF gir Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å endre vedleggene til nevnte 

direktiv, med unntak av vedlegg I del I og vedlegg II, for å bringe dem i samsvar med utviklingen i gjeldende 

internasjonale standarder og for å ta hensyn til den tekniske utvikling. 

2) Vedlegg I til direktiv 2001/112/EF gjelder varebetegnelser, produktdefinisjoner og produktegenskaper. Del II nr. 3 i 

nevnte vedlegg omhandler tillatte behandlinger og stoffer. Som følge av den tekniske utvikling finnes det nå nye stoffer 

til klaring av juice. Det dreier seg om planteproteiner fra enten hvete, erter eller poteter, som kan være et alternativ til 

det nå tillatte stoffet gelatin, som er framstilt av animalske produkter. 

3) For å ta hensyn til dette tekniske framskrittet bør del II nr. 3 i vedlegg I til direktiv 2001/112/EF endres slik at det 

omfatter disse nye stoffene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del II nr. 3 i vedlegg I til direktiv 2001/112/EØF skal nytt strekpunkt lyde: 

«— planteproteiner fra hvete, erter og poteter til klaring». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 288 av 2.10.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 18. 

(1) EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


