Richtlijnen voor de operator voor toepassing en invullen van dit formulier:

U vult voor elke zending een formulier in en geeft hieraan een uniek en opeenvolgend volgnummer.
Dit formulier dient u altijd ter beschikking van het FAVV te houden.
U dient het formulier in elk stadium (beschrijving zending, aanvraag analyse, ontvangst resultaat en aanvraag
certificaat) onmiddellijk aan te vullen.
U dient het formulier samen met het/de analyserapporten en het certificaat te bewaren overeenkomstig punt IX.2
van de algemene certificatieprocedure.
U neemt voor de beschreven zending een representatief staal overeenkomstig de definitie “representatief
monster” zoals bepaald in Verordening (EG) Nr. 2073/2005.
Het nummer van het monster dient uniek en opeenvolgend te zijn met vermelding van het jaartal, RU en het
volgnummer van het formulier voor de monsterneming voor de export naar de Russische Federatie.
Vb. 2012/RU/01/001#
Dit monster is het eerste monster en is beschreven in het eerste formulier van 2012
Vb. 2012/RU/50/051#
Dit monster is het 51e monster en is beschreven in het 50e formulier van 2012.
Eenzelfde monster kan gebruikt worden voor de analyse op verschillende parameters.
Het nummer van het monster dient identiek vermeld te worden op het analyserapport door het laboratorium.
Er dient één aanvraag bij elk laboratorium gedaan te worden voor de analyses van de verschillende parameters en
de analyseresultaten dienen in één analyserapport meegedeeld te worden door elk laboratorium.
Bij de verzending van de monsters naar het desbetreffende laboratorium dient u het formulier over te maken aan
de certificerende agent.
Bij non-conforme resultaten of bij het niet volgen van de richtlijnen of wanneer er bij de controle
onregelmatigheden worden vastgesteld, kan er niet gecertificeerd worden.
Dit houdt in dat de beschreven zending niet in aanmerking komt voor export naar de Russische Federatie.
Bij non-conforme resultaten dient u correctieve acties te nemen en te beschrijven.
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Reset

Formulier monsterneming voor de export naar de Russische Federatie
1.1 Aard van de producten:

diepvries /

Volgnummer :

vers

1.2 Omschrijving product en verpakkingswijze:
1.3 Naam en erkenningsnummer van de operator waar de zending zich bevindt op het moment van de
monsterneming:
2.1 Datum samenstelling van de zending : ……../…….../………...
2.2 Beschrijving product, lotnummer, palletnummers en doosnummers vermelden indien aanwezig:
Benaming product zoals vermeld op de verpakking
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_____________

Volgnummer :

2.3 Totaal geraamd gewicht van de zending :
2.4 Link naar bij deze zending horende VKI’s: (Indien er geen VKI’s zijn dient punt 2.5 ingevuld te worden).
2.5 Link naar bij deze zending horende pre-attesten: (Indien er geen pre-attesten zijn dient punt 2.4 ingevuld te
worden).

2.6. Documenten (o.a daglijsten traceringsdocumenten, handselsdocumenten) die de link tussen de documenten
vermeld in 2.4 of 2.5 en de betrokken producten beschreven onder punt 2.2 aantonen:
nummeren ………………………………………………………………………en toevoegen aan dit document
3.1 Datum monsterneming : ……../…….../………...
3.2 Naam en adres van het/de laboratorium/a waar de analyses worden uitgevoerd :

3.3 Beschrijving product, palletnummer, doosnummer en nummer van het monster indien aanwezig.
Benaming product zoals vermeld op de
verpakking

Lotnummer

Palletnummer

Doosnummer

Nummer monster
2018

/RU/

/

#

2018

/RU/

/

#

2018

/RU/

/

#

2018

/RU/

/

#

2018

/RU/

/

#

4. Datum, naam en handtekening van de verantwoordelijke : ……../…….../……….. ……………….:
5.1. Datum ontvangst analyserapport(en): ……../…….../………..
5.2. Nummer van het analyserapport(en):
5.3. Resultaat: nummer van de/het monster(s) (dit dient vermeld te worden op het analyserapport door het
laboratorium) en het resultaat overeenkomstig de Russiche normen (Tehnical Regulation of the Customs Union
TR CU 021/2011 concerning Safety of Food Products).
Nummer monster
2018

/RU/

/

#

2018

/RU/

/

#

2018

/RU/

/

#

2018

/RU/

/

#

2018

/RU/

/

#

Parameters

RU normen

Resultaten

8.1 Datum aanvraag certificatie: ……../…….../………..
8.2 Datum laden: ……../…….../………..
8.3 Nr. Certificaat: BE/EX/
8.4 Prenotificatie:

ja /

neen

9. Datum, naam en handtekening van de verantwoordelijke: ……../…….../……….. - ……………………
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