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Utkom från trycket 
2002-02-27 

 

 beslutade den 25 februari 2002 . 

 Med stöd av 2, 3, 4, 5, 9 och 10 §§ förordningen (2000:269) om kontroll 

av livsmedel som importeras från tredje land föreskriver1 Livsmedelsverket 

följande. 

 

1 §  Stjärnanis som är avsedd som livsmedel eller livsmedelsingrediens och 

som omfattas av KN-nummer 0909 10 00 får importeras från tredje land 

under förutsättning att 

 varje sändning åtföljs av en resultatrapport av en officiell provtagning 

och analys samt av ett hälsointyg enligt förlaga som framgår av bilaga 

till denna författning, 

 sändningar importeras över gränskontrollstationen i Göteborg, samt  

 att varje sändning är märkt med samma beteckning som finns angiven i 

resultatrapporten och i hälsointyget enligt första strecksatsen. 

 

2 §  Den som avser att importera stjärnanis skall i förväg till 

gränskontrollstationen i Göteborg anmäla sändningens storlek, beskaffenhet 

samt den planerade ankomsttiden.  

 

3 §  Innan import medges skall det vid gränskontrollstationen i Göteborg  

kontrolleras att kraven i 1 § är uppfyllda samt tas prov stickprovsmässigt ur  

sändningar. Resultaten av provtagningar skall rapporteras till kommissionen 

via systemet för snabbt informationsutbyte om livsmedel. 

 

                                                 
1 Jfr kommissionens beslut 2002/75/EG (EGT L33, 2.2.2002, s.31, Celex 302D0075). 
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4 §  Kostnaderna för kontroller och provtagning enligt 3 § skall ersättas av 

importören, och tas ut enligt taxa som fastställts av Livsmedelsverket. 

 

5 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa föreskrifter.  

 

________   

 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.  

 

 

 

BERTIL NORBELIE 

 

 

 

      Freddie Tistén 

      (Regelavdelningen)  
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                   Bilaga 

         (till SLVFS 2002:11 

 
Intyg för import till Europeiska gemenskapen av stjärnanis med ursprung i tredje land  

 

Sändningens beteckning  ----------------------------------------------- Intygets nummer  -----------------------------  

 
I enlighet med beslut 2002/75/EG om införande av särskilda villkor för import från tredje land av stjärnanis (Illicum verum) som 
omfattas av KN-nummer  0909 10 00, 

 
INTYGAR  

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(den behöriga myndigheten i  --------------------------------------------------------------------------------------------------- ) 

 

 
HÄRMED 

 

att stjärnanisen i denna sändning, med beteckningen  ------------------------------------- (ange sändningens beteckning), 

 

består av   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(beskriv sändningen, produkten, antal kollin och förpackningstyp, brutto- eller nettovikt) 

 
att den har lastats i  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(lastningshamn) 

 
av  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(transportörens namn) 

 
med destination  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(bestämmelseort och land) 

 
att den kommer från företaget  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(företagets namn och adress) 

 
samt att den endast består av stjärnanis (Illicium verum) och att den inte innehåller den mycket giftiga japanska 

stjärnanisen (Illicium anisatum, även kallad Illicium religiosum, Illicium japonicum, Shikimmi och Skimmi) som inte 

är tjänligt som livsmedel. 

 

Från denna sändning har  ------------------------------------------------------------------------ (antal prover) stjärnanisprover  

tagits den ---------------------  (datum), vilka sedan analyserats i laboratorium  ----------------------- (laboratoriets namn) 

den  --------------------  (datum) för att fastställa att ingen japansk stjärnanis förekommer (ange vilken analysmetod 

som använts och metodens egenskaper).  

 

Utfärdat i ...................................................................................  den .....................................................................  

 

 

Stämpel och underskrift från  

behörig myndighet i tredje land 

 


