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1. Doel
Deze omzendbrief heeft als doel de Belgische importeurs van Chinese pijnboompitten te informeren
over de maatregelen genomen door de Chinese autoriteiten die moeten verzekeren dat enkel eetbare
soorten pijnboompitten geëxporteerd worden naar de Europese Unie. Tevens wordt de waakzaamheid
van de operatoren over deze maatregelen gevraagd met als doel het in de handel brengen van nonconforme partijen pijnboompitten te vermijden en de Europese Commissie te informeren over
eventueel vastgestelde non-conformiteiten.

2. Toepassingsgebied
Import van Chinese pijnboompitten.

3. Referenties
/

4. Definities en afkortingen
/

5. Invoer van pijnboompitten uit China: maatregelen
5.1. Aanleiding
In 2010 en 2011 zijn er veel RASFF-berichten geweest over een bittere nasmaak en/of een tijdelijk
smaakverlies die consumenten ervaren na consumptie van pijnboompitten. Heel wat EU-lidstaten
alsook het FAVV en andere Belgische instellingen, zoals het Belgisch Antigifcentrum, werden
geconfronteerd met consumentenklachten. De Pinus armandii, een niet-eetbare soort met Chinese
herkomst, wordt als oorzaak aangeduid van de bittere nasmaak en het smaakverlies. De Pinus
armandii staat niet op de lijst van eetbare pijnboompitten in de brochure van bijlage 1.
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5.2. Maatregelen vanuit China
In 2011 heeft de Chinese Kamer van Koophandel samen met de Chinese autoriteiten maatregelen
genomen om te voorkomen dat deze niet-eetbare soorten nog geëxporteerd zouden worden naar de
Europese Unie. Er werd overgegaan tot de certificatie van de zendingen bestemd voor de EU die
garandeert dat er geen Pinus armandii aanwezig zijn in de betrokken zendingen.
Uit de praktijk is echter gebleken dat slechts een beperkt aantal zendingen (ongeveer 10%) bestemd
voor de EU een certificatie ondergingen.
De Europese Unie heeft druk uitgeoefend op de Chinese autoriteiten teneinde de vrijwillige
certificatieprocedure strikt toe te passen op straffe van maatregelen vanuit de Europese Commissie.
De Chinese autoriteiten hebben gegarandeerd dat iedere zending bestemd voor de EU zal
gecertificeerd worden. Zij hebben ook een gesloten lijst opgesteld van geaccrediteerde Chinese
exporteurs voor de EU (bijlage 2).

5.3. Opvolging van de Chinese maatregelen
De Chinese autoriteiten zijn vragende partij om geïnformeerd te worden indien er zendingen zouden
aangetroffen worden van exporteurs die niet op de lijst voorkomen of indien er zich geen certificaat
zou bevinden bij de zendingen afkomstig van exporteurs vermeld op de lijst. De Chinese autoriteiten
zouden de betrokken exporteurs dan van de lijst schrappen.
Teneinde de informatie betreffende eventuele non-conforme zendingen via de EU Commissie aan de
Chinese autoriteiten te kunnen bezorgen, gelieve uw lokale controle-eenheid te informeren via het
“info” e-mailadres van uw LCE (http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/) bij het vaststellen van zendingen
afkomstig van Chinese exporteurs die niet op de lijst in bijlage 2 voorkomen of indien er zich geen
certificaat bij de zendingen bevindt.
Het is dan ook aangewezen om de betrokken zendingen te weigeren aangezien er voor deze geen
garantie is op afwezigheid van Pinus armandii.

6. Bijlagen
Bijlage 1: Brochure met afbeeldingen van eetbare en niet-eetbare pijnboompitten.
Bijlage 2: Geactualiseerde lijst met geaccrediteerde exporteurs van Chinese pijnboompitten.

7. Overzicht van de revisies
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Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
27/05/2013
Originele versie
06/07/2015
Wijziging van bijlagen
26/07/2018
De enige wijziging t.o.v. de vorige versie betreft de
vervanging van het woord PCE door LCE.
Datum van publicatie
Schrappen van de link naar de FAO website.
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