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KOMMISJONSVEDTAK

av 12. august 2003

om oppheving av vedtak 2002/75/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis  
fra tredjestater(*)

(meddelt under nummer K(2003)2889)

(2003/602/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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,

under henvisning til kommisjonsvedtak 2002/75/EF om 
fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra 
tredjestater(2), særlig betraktning 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Analyser av forsendelser av stjerneanis (Illicium verum) 
fra visse tredjestater har vist seg å inneholde den 
botaniske stjerneanissorten som er kjent som japansk 
stjerneanis (Illicium anisatum), som ifølge vitenskapelige 
undersøkelser er svært giftig, og derfor uegnet til 
konsum.

2) Forekomst av japansk stjerneanis har vært satt i 
sammenheng med noen tilfeller av matforgiftning i 
Fellesskapet.

3) Som en følge av dette og i samsvar med artikkel 
10 i direktiv 93/43/EØF gjorde Kommisjonen vedtak 
2002/75/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import 
av stjerneanis fra tredjestater, for å sikre at stjerneanis 
importert fra tredjestater og beregnet på konsum, ikke 
inneholder japansk stjerneanis.

4) Prøvetaking og analyser som er utført på de vilkår som 
er fastsatt i vedtak 2002/75/EF, har ikke avdekket nye 
tilfeller av kontaminering, og det er ikke meldt om 
tilfeller av forgiftning.

5) Særlige vilkår for import av stjerneanis er derfor ikke 
lenger nødvendige, og kommisjonsvedtak 2002/75/EF 
kan oppheves.

6) Medlemsstatene er i henhold til artikkel 10 i direktiv 
93/43/EØF rådspurt om opphevingen av vedtak  
2002/75/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedtak 2002/75/EF oppheves.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. august 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2006/EØS/30/39

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 13.8.2003, s. 60, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2004 av 19. mars 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 22 av 29.4.2004, s. 6.

(1) EFT L 175 av 19.7.1993, s. 1.
(2) EFT L 33 av 2.2.2002, s. 31.


