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KOMMISJONSVEDTAK
av 1. februar 2002
om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater(*)
[meddelt under nummer K(2002) 379]
(2002/75/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

8)

Ettersom tiltakene fastsatt i dette vedtak vil ha en betydelig
innvirkning på medlemsstatenes kontrollressurser, bør
resultatene evalueres etter en kort periode, og tiltakene
endres ved behov.

9)

Medlemsstatene ble 18. desember 2001 rådspurt om
tiltakene fastsatt i dette vedtak i samsvar med artikkel 10
nr. 3 i direktiv 93/43/EØF —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 93/43/EØF av 14. juni 1993
om næringsmiddelhygiene(1), særlig artikkel 10 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Stjerneanis (Illicium verum), også kjent som kinesisk
stjerneanis eller ekte stjerneanis, er egnet til konsum og
brukes ofte i næringsmidler.

2)

Det er vitenskapelig belegg for at den botaniske
stjerneanissorten som er kjent som japansk stjerneanis
(Illicium anisatum, også kalt Illicium religiosum, Illicium
japonicum, shikummi og skimmi), er svært giftig, og
derfor uegnet til konsum.

3)

Analyser av forsendelser av stjerneanis fra visse
tredjestater har vist seg også å inneholde japansk
stjerneanis. Forekomst av japansk stjerneanis har vært
satt i sammenheng med noen tilfeller av matforgiftning
i Fellesskapet.

4)

I visse tredjestater er det derfor et hygieneproblem som
utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen i Fellesskapet,
og det må vedtas vernetiltak på fellesskapsplan.

5)

Det er nødvendig å sikre at stjerneanis som importeres fra
tredjestater og er beregnet på konsum eller på å brukes
som ingrediens i næringsmidler, ikke inneholder japansk
stjerneanis.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. Medlemsstatene kan tillate import fra tredjestater av
stjerneanis (Illicium verum), som omfattes av KN-kode 0909
10 00, beregnet på konsum eller på å brukes som ingrediens i
næringsmidler, forutsatt at:
a) hver forsendelse er vedlagt en rapport med resultatene
av en offisiell prøvetaking og analyse og et sertifikat i
samsvar med modellen i vedlegg I, utfylt og attestert
av vedkommende myndigheter i den eksporterende
tredjestaten, der det framgår at forsendelsen ikke
inneholder japansk stjerneanis (Illicium anisatum, også
kalt Illicium religiosum, Illicium japonicum, shikummi og
skimmi), som er uegnet til konsum,
b) forsendelsene importeres til Fellesskapet gjennom et av
innførselsstedene oppført i vedlegg II,

6)

Vedkommende myndigheter i tredjestater bør sikre
at alle forsendelser av stjerneanis fra deres land er
vedlagt dokumentasjon som beviser at produktet består
utelukkende av stjerneanis og ikke inneholder japansk
stjerneanis.

c) hver forsendelse er merket med en kode som svarer til
koden på sertifikatet og på den vedlagte rapporten med
resultatene av den offisielle prøvetakingen og analysen
omtalt i bokstav a).

7)

For å verne folkehelsen er det derfor nødvendig at
det utføres prøvetaking og analyse av et tilfeldig
utvalg av forsendelser av stjerneanis som importeres
til Fellesskapet og er beregnet på konsum eller på å
brukes som ingrediens i næringsmidler, før de frigis
for fri omsetning. Av samme grunn er det nødvendig å
kontrollere også de produktene som allerede finnes på
markedet.

2. Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal
sikre at stjerneanis importert fra tredjestater gjennomgår
dokumentkontroll for å sikre at kravet om sertifikat og
resultater av offisiell prøvetaking nevnt i nr. 1 bokstav a)
overholdes. For dette formål skal medlemsstatene sikre at
importører er pålagt å melde fra på forhånd til vedkommende
myndigheter på innførselsstedet til Fellesskapet og opplyse om
forsendelsens størrelse og art samt forventet ankomsttid.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 33 av 2.2.2002, s. 31, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2002 av 6. desember 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 9 av 13.2.2003, s. 10.
(1) EFT L 175 av 19.7.1993, s. 1.
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3. Medlemsstatene skal utføre prøvetaking og analyse av et
tilfeldig utvalg av forsendelser av stjerneanis fra tredjestater
beregnet på konsum eller på å brukes som ingrediens i
næringsmidler, før den frigis for fri omsetning fra innførselsstedet
til Fellesskapet, og skal underrette Kommisjonen om resultatene
ved hjelp av hurtigvarslingssystemet for næringsmidler
(RASFF). Medlemsstatene kan belaste importøren eller dennes
representant for kostnadene ved analysene.
Artikkel 2
Medlemsstatene kan tillate import av japansk stjerneanis bare
dersom den er beregnet på annet bruk enn konsum.
Hver forsendelse av japansk stjerneanis som importeres til
Fellesskapet fra tredjestater, skal være forsynt med en etikett
som opplyser om at produktet er uegnet for konsum.
Artikkel 3
Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak, herunder
prøvetaking og analyse av stjerneanis som allerede finnes på
markedet, for å kontrollere at det ikke forekommer japansk
stjerneanis.
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Artikkel 4
Dette vedtak skal gjennomgås på nytt innen 1. juni 2002 for
å avgjøre om de særlige vilkårene fastsatt i artikkel 1 gir et
tilstrekkelig vernenivå for folkehelsen i Fellesskapet.
Artikkel 5
Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for
å etterkomme dette vedtak. De skal underrette Kommisjonen
om dette.
Artikkel 6
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2002.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I
Sertifikat for import til Det europeiske fellesskap av stjerneanis med opprinnelse i tredjestater
Forsendelsens kode .........................................................

Sertifikat nr. ..................................................................

I samsvar med bestemmelsene i vedtak 2002/75/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis
(Illicium verum) som omfattes av KN-kode 0909 10 00, fra tredjestater
.............................................................................................................................................................................................
(Vedkommende myndighet i ............................................................................................................................................ )
ATTESTERER:
at stjerneanisen i denne forsendelse, med koden ..............................................................................................................
(angi forsendelsens kode), bestående av ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(beskrivelse av forsendelsen, produkt, antall og type emballasjer, brutto- eller nettovekt)

innlastet i ................................................................... .........................................................................................................
(innlastingssted)

av ........................................................................................................... .............................................................................
(transportør)

med bestemmelsessted ......................................................................... ..............................................................................
(bestemmelsessted og -stat)

som kommer fra virksomheten ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(virksomhetens navn og adresse)

består utelukkende av stjerneanis (Illicium verum) og ikke inneholder den svært giftige japanske stjerneanisen (Illicium
anisatum, også kalt Illicium religiosum, Illicium japonicum, shikummi og skimmi), som er uegnet til konsum.
av denne forsendelsen ble det tatt ......................... (antall prøver) prøver av stjerneanis den ..................................
(dato), som var gjenstand for en laboratorieanalyse den .......................................................................... (dato) ved
........................................................ (laboratoriets navn) for å kontrollere at de ikke inneholder japansk stjerneanis
(angi analysemetode og metodens ytelsesegenskaper).

Utferdiget i ...................... .................................................,

den....................................................................................

Stempel og underskrift
til vedkommende myndighet i tredjestaten
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VEDLEGG II
Liste over innførselssteder som stjerneanis med opprinnelse i tredjestater kan importeres gjennom
til Det europeiske fellesskap
Medlemsstat

Innførselssted

Belgia

Antwerpen

Danmark

Alle danske havner, lufthavner og grensestasjoner

Tyskland

— HZA München-Flughafen in HZA München-ZA Flughafen
— HZA Bremerhaven-ZA Rotersand in HZA Bremen-ZA Bremerhaven
— HZA Bremerhaven-ZA Container Terminal in HZA Bremen-ZA
Bremerhaven ContainerTerminal
— HZA Hamburg-Freihafen-Abfertigungsstelle in HZA Hamburg-HafenZA Waltershof
— HZA Hamburg-Freihafen-ZA Ericus Abfertigungsstelle Südbahnhof in
HZA Hamburg-ZA Waltershof
— HZA Hamburg-Freihafen-ZA Köhlfleetdamm in HZA Hamburg-ZA
Waltershof
— HZA Hamburg-St Annen-ZA Altona wird ersatzlos aufgehoben ab
1.1.2002
— HZA Hamburg-Waltershof-Abfertigungsstelle in HZA Hamburg-ZA
Waltershof
— HZA Hamburg-Waltershof-Flughafen in HZA Itzehoe-ZA HamburgFlughafen
— HZA Lüneburg-ZA Stade in HZA Oldenburg-ZA Stade
— HZA Trier-ZA Idar-Oberstein in HZA Koblenz-ZA Idar-Oberstein

Hellas

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion
tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki,
Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Spania

A Coruña-Laxe (havn), Algeciras (havn), Alicante (lufthavn og havn), Almería
(lufthavn og havn) Asturias (lufthavn), Barcelona (lufthavn og havn), Bilbao
(lufthavn og havn), Cádiz (havn), Cartagena (havn), Gijón (havn), Gran Canaria
(lufthavn), Huelva (havn), Las Palmas de Gran Canaria (havn), Madrid (lufthavn),
Málaga (lufthavn og havn), Márin (havn), Palma de Mallorca (lufthavn), Pasajes
(havn), Santa Cruz de Tenerife (havn), Santander (lufthavn og havn), Santiago
de Compostela (lufthavn), San Sebastián (lufthavn), Sevilla (lufthavn og havn),
Tarragona (havn), Tenerife Norte (lufthavn), Tenerife Sur (lufthavn), Valencia
(lufthavn og havn), Vigo (lufthavn og havn), Villagarcía- Ribeira- Caraminal (havn),
Vitoria (lufthavn), Zaragoza (lufthavn).

Frankrike

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime)

Irland

Dublin (havn og lufthavn), Cork (havn og lufthavn), Shannon (lufthavn)

Italia

Alle havner, lufthavner og grensestasjoner

Luxembourg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Nederland

Rotterdam

Østerrike

HZA Graz, HZA Wien, Wiener Neustadt, Linz

Portugal

Alle havner, lufthavner og grensestasjoner

Finland

Helsinki

Sverige

Göteborg

Det forente kongerike

Belfast, Felixstowe, Gatwick Airport, Heathrow Airport, Hull, Liverpool, London,
Southampton.
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