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                              ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                 2006/EES/30/37 

frá 12. ágúst 2003 

um niðurfellingu á ákvörðun 2002/75/EB um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á stjörnuanís frá 
þriðju löndum (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 2889) 

 (2003/602/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/43/EBE frá 14. júní 1993 
um hollustuhætti í matvælaiðnaði (1), einkum 1. mgr. 10. gr., 
 
með hliðsjón af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/75/EB um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á stjörnuanís 
frá þriðju löndum (2), einkum 8. forsendu, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Greining á sendingum af stjörnuanís (illicium verum) frá 

tilteknum þriðju löndum hefur leitt í ljós að í þeim er 
grasafræðilegt afbrigði sem nefnist japanskur stjörnuanís 
(illicium anisatum) og er vísindalega viðurkennt sem 
bráðeitrað og þess vegna ekki hæft til neyslu. 

 
2) Nokkur tilvik matareitrunar í Bandalaginu hafa verið 

rakin til neyslu japansks stjörnuaníss. 
 
3) Af þeim sökum og í samræmi við 10 gr. tilskipunar 

93/43/EBE samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun 
2002/75/EB um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á 
stjörnuanís frá þriðju löndum til að tryggja að japanskur 
stjörnuanís sé ekki á meðal þess stjörnuaníss sem er 
fluttur inn frá þriðju löndum og ætlaður er til neyslu. 

4) Við eftirlit og greiningu, sem farið hafa fram samkvæmt 
skilyrðunum sem mælt er fyrir um í ákvörðun 
2002/75/EB, hafa ekki komið í ljós nein ný tilvik um 
mengaðan anís og ekki hefur verið tilkynnt um nein ný 
eitrunartilfelli. 

5) Sérstök skilyrði fyrir innflutningi á stjörnuanís eru því 
ekki lengur réttlætanleg og því má fella úr gildi ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/75/EB. 

6) Samráð var haft við aðildarríkin um niðurfellingu 
ákvörðunar 2002/75/EB í samræmi við 10. gr. tilskipunar 
93/43/EBE, 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvörðun 2002/75/EB er hér með felld úr gildi. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 12. ágúst 2003. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 204, 13.8.2003, bls. 60. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2004 frá 
19. mars 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22, 29.4.2004, bls. 6. 

(1) Stjtíð. EB L 175, 19.7.1993, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 33, 2.2.2002, bls. 31.  


