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CHAPTER 47: MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE 
UNION OF CONSIGNMENTS OF GERMINAL PRODUCTS LISTED BELOW, 

DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT STORAGE 
CENTRE: ΚΕΦΆΛΑΙΟ 47: ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ ΖΏΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟ, ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ, ΤΩΝ ΦΟΡΤΊΩΝ ΖΩΙΚΟΎ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΊΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΑΠΟΣΤΈΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΆ ΤΙΣ 20 

ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021 ΑΠΌ ΚΈΝΤΡΟ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΖΩΙΚΟΎ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΎ 
ΥΛΙΚΟΎ: 

 
- semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and 

Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021; 
- stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 

88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 
2021; 

- stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with 
Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC; 

- oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with 
Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021; 

- stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with 
Directive 89/556/EEC before 21 April 2021; 

- stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with 
Directive 89/556/EEC before 21 April 2021, conceived using semen complying with requirements of Council 
Directive 88/407/EEC; 

- stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with 
Directive 89/556/EEC before 21 April 2021, conceived using semen coming from semen collection or storage 
centres approved by the competent authority of the exporting country 

- σπέρμα βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/692 μετά τις 20 Απριλίου 2021· 

- αποθέματα σπέρματος βοοειδών που συλλέχθηκε, υποβλήθηκε σε επεξεργασία και αποθηκεύτηκε σύμφωνα με 
την οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου, 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και πριν από τις 21 Απριλίου 2021· 

- αποθέματα σπέρματος βοοειδών που συλλέχθηκε, υποβλήθηκε σε επεξεργασία και αποθηκεύτηκε πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2005 σύμφωνα με την οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
93/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου· 

- ωοκύτταρα και έμβρυα βοοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/692 μετά τις 20 
Απριλίου 2021· 

- αποθέματα εμβρύων βοοειδών παραχθέντων in vivo, που συλλέχθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και 
αποθηκεύτηκαν σύμφωνα με την οδηγία 89/556/ΕΟΚ πριν από τις 21 Απριλίου 2021· 

- αποθέματα εμβρύων βοοειδών παραχθέντων in vitro, που παρήχθησαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και 
αποθηκεύτηκαν σύμφωνα με την οδηγία 89/556/ΕΟΚ πριν από τις 21 Απριλίου 2021, τα οποία παρήχθησαν με 
χρήση σπέρματος που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου· 

- αποθέματα εμβρύων βοοειδών παραχθέντων in vitro, που παρήχθησαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και 
αποθηκεύτηκαν σύμφωνα με την οδηγία 89/556/ΕΟΚ πριν από τις 21 Απριλίου 2021, τα οποία παρήχθησαν με 
χρήση σπέρματος από κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας εξαγωγής 
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(MODEL ‘BOV-GP-STORAGE-ENTRY’/ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ «BOV-GP-STORAGE-ENTRY») 
COUNTRY/ ΧΩΡΑ UNITED STATES Animal health certificate to the EU 

Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για την ΕΕ 
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I.1 Consignor/Exporte 
Αποστολέας/Εξαγωγέ
ας 

  I.2 Certificate reference 
Κωδικός αναφοράς του 
πιστοποιητικού  

I.2a IMSOC reference 
Κωδικός αναφοράς 
IMSOC 
  

 Name/Όνομα    
 Address/ Διεύθυνση  I.3 Central Competent Authority 

Αρμόδια κεντρική αρχή  
 QR CODE 

ΚΩΔΙΚΟΣ QR 
  

 Country/ Χώρα ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας  

I.4 Local Competent Authority 
Αρμόδια τοπική αρχή 
  

  

I.5 Consignee/Importer 
Παραλήπτης/Εισαγωγ
έας 

 I.6 Operator responsible for the consignment 
Υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για 
το φορτίο  

 

 Name/Όνομα   Name/Όνομα  

 Address/ Διεύθυνση   Address/ Διεύθυνση  

 Country/ Χώρα ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας  

 
Country/ Χώρα ISO country code 

Κωδικός ISO της 
χώρας  

I.7 Country of origin 
Χώρα καταγωγής  

ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας 

I.9 Country of destination 
Χώρα προορισμού 

ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας 

I.8 Region of origin 
Περιφέρεια καταγωγής  

Code/Κωδικός I.10 Region of destination 
Περιφέρεια προορισμού 
  

Code/Κωδικός 

I.11 Place of dispatch 
Τόπος αποστολής 

 I.12 Place of destination 
Τόπος προορισμού 

 

 Name/Όνομα Registration/Approval No 
Αριθμός 
καταχώρισης/έγκρισης  

 Name/Όνομα Registration/Approval No 
Αριθμός 
καταχώρισης/έγκρισης. 

 Address/ Διεύθυνση   Address/ Διεύθυνση  

 Country/ Χώρα ISO country code 
Κωδικός ISO της χώρας  

 Country/ Χώρα ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας 

I.13 Place of loading 
Τόπος φόρτωσης  

I.14 Date and time of departure 
Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης 

I.15 Means of transport 
Μέσο μεταφοράς   I.16 Entry Border Control Post 

Συνοριακός σταθμός ελέγχου εισόδου 

 � Aircraft/ 
Αεροσκάφος � Vessel/ Πλοίο 

I.17 Accompanying documents 
Συνοδευτικά έγγραφα  
Type / Τύπος Code / Κωδικός 
Country / Χώρα ISO country code/ Κωδικός ISO της χώρας 
 
Commercial document reference 
Κωδικός αναφοράς του εμπορικού εγγράφου  

 

 � Railway/ 
Τρένο 

� Road vehicle/ 
Οδικό όχημα 

 

 Identification/ Ταυτοποίηση 
 
 

I.18 Transport conditions 
Συνθήκες μεταφοράς 

� Ambient/ Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

� Chilled/ Διατήρηση σε 
απλή ψύξη 

� Frozen/ Κατάψυξη 

I.19 Container number/Seal number/ Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου / Αριθμός σφραγίδας 
 Container No/Transportbehälter-/ Αριθμός 

εμπορευματοκιβωτίου  
Seal No/ Αριθμός σφραγίδας  

I.20 Certified as or for/ Πιστοποίηση ως ή για 
  � Germinal products/ Ζωικό 

αναπαραγωγικό υλικό 

  

I.21 � For transit/ Για διαμετακόμιση I.22 � For internal market/ Για την εσωτερική αγορά 

 Third country/ 
Τρίτη χώρα 

ISO country code 
Κωδικός ISO της χώρας I.23  
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I.24 
Total number of packages 
Συνολικός αριθμός μονάδων 
συσκευασίας 

I.25 Total quantity 
Συνολική ποσότητα I.26  

I.27 Description of consignment/ Περιγραφή του φορτίου 
CN code 
Κωδικός ΣΟ 

Species 
Είδος 

Subspecies/Category 
Υποείδος/Κατηγορία 

  
Identification number 
Αριθμός ταυτοποίησης 

 
Quantity 
Ποσότητα 

        

Type 
Τύπος 

 Approval or registration 
number of 
plant/establishment/centre 
Αριθμός έγκρισης ή 
καταχώρισης της μονάδας / 
της εγκατάστασης / του 
κέντρου 

 

 

 

 

Identification 
mark 
Αναγνωριστικό 
σήμα 

Date of collection/production 
Ημερομηνία 
συλλογής/παραγωγής 

 Test 
Εξέταση 
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COUNTRY/ ΧΩΡΑ UNITED STATES Certificate model/ Υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-GP-STORAGE-ENTRY 
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II. Health information 
Υγειονομικές πληροφορίες II.a  

Certificate reference 
Κωδικός αναφοράς του 
πιστοποιητικού 

II.b  IMSOC reference 
Κωδικός αναφοράς IMSOC 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that: 
Ο/Η υπογεγραμμένος/-η επίσημος/-η κτηνίατρος πιστοποιώ ότι: 
II.1. The germinal product storage centre(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived 

embryos(2)/ in vitro produced embryos(2/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union 
was/were stored: 

II.1. Το κέντρο αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού(1) που περιγράφεται στο πλαίσιο I.11, στο οποίο 
αποθηκεύτηκε/-αν το σπέρμα(2) / τα ωοκύτταρα(2) / τα in vivo παραχθέντα έμβρυα(2) / τα in vitro παραχθέντα έμβρυα(2) 
/ τα έμβρυα που υποβλήθηκαν σε μικροχειρισμούς(2) προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
II.1.1. is located a third country, territory or zone thereof 
II.1.1. βρίσκεται σε τρίτη χώρα, έδαφος ή ζώνη αυτών 

II.1.1.1. authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of bovine animals and listed 
in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404; 

II.1.1.1. από την οποία / το οποίο επιτρέπεται η είσοδος σπέρματος(2)/ ωοκυττάρων(2)/ εμβρύων(2) βοοειδών 
στην Ένωση και η οποία / το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής· 

 (2)either [II.1.1.2. where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately 
prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date 
of dispatch;] 

(2)είτε [II.1.1.2. όπου δεν είχε αναφερθεί κρούσμα αφθώδους πυρετού για περίοδο τουλάχιστον 24 μηνών ακριβώς 
πριν από τη συλλογή(2)/παραγωγή(2) του σπέρματος(2) / των ωοκυττάρων(2) / των εμβρύων(2) και 
μέχρι την ημερομηνία αποστολής του/τους·] 

 (2)or [II.1.1.2. where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date(3) …………. 
(insert date dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ 
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;] 

(2)είτε [II.1.1.2. όπου δεν είχε αναφερθεί κρούσμα αφθώδους πυρετού για την περίοδο που ξεκινά στις(3) …………. 
(να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ηη/μμ/εεεε) ακριβώς πριν από τη συλλογή(2)/παραγωγή(2) του 
σπέρματος(2) / των ωοκυττάρων(2) / των εμβρύων(2) και μέχρι την ημερομηνία αποστολής του/τους·] 

II.1.1.3. where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine 
pleuropneumonia and lumpy skin disease were not reported for a period of at least 12 months 
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until 
its/their date of dispatch; 

II.1.1.3. όπου δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των βοοειδών, λοίμωξη από τον ιό της 
νόσου της κοιλάδας Rift, λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών ή οζώδης δερματίτιδα για 
περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών ακριβώς πριν από τη συλλογή(2)/παραγωγή(2) του σπέρματος(2) / 
των ωοκυττάρων(2) / των εμβρύων(2) και μέχρι την ημερομηνία αποστολής του/τους· 

II.1.1.4. where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection 
with Rift Valley fever virus and contagious bovine pleuropneumonia has been carried out for a 
period of at least 12 months immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ 
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and no vaccinated animals entered into 
the third country, territory or zone thereof during that period; 

II.1.1.4. όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός κατά του αφθώδους πυρετού, της λοίμωξης από τον 
ιό της πανώλης των βοοειδών, της λοίμωξης από τον ιό της νόσου της κοιλάδας Rift και της 
λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών ακριβώς πριν από 
τη συλλογή(2)/παραγωγή(2) του σπέρματος(2) / των ωοκυττάρων(2) / των εμβρύων(2) και μέχρι 
την ημερομηνία αποστολής του/τους, και κανένα εμβολιασμένο ζώο δεν εισήλθε στην τρίτη χώρα, 
το έδαφος ή τη ζώνη αυτών κατά την ίδια περίοδο· 

II.1.2. is approved and listed by the competent authority of the third country or territory; 
II.1.2. είναι εγκεκριμένη και καταγεγραμμένη από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας ή εδάφους· 
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COUNTRY/ ΧΩΡΑ UNITED STATES Certificate model/ Υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-GP-STORAGE-ENTRY 

II.1.3. complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set 
out in Part 5 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.] 

II.1.3. πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν τις ευθύνες, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τις δομές και τον εξοπλισμό 
που περιγράφονται στο μέρος 5 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/686 της 
Επιτροπής.] 

II.2. The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and  
II.2. Το σπέρμα(2) / Τα ωοκύτταρα(2) / Τα έμβρυα(2) που περιγράφονται στο μέρος I προορίζεται/-ονται για τεχνητή 

αναπαραγωγή και  
II.2.1. has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre(2)(4)/ by an embryo 

collection team(2)(4)/ by an embryo production team(2)(4), and/or processed and stored in a germinal product 
processing establishment(2)(4), and/or stored in a germinal product storage centre(2)(4) complying with 
requirements set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to Delegated Regulation (EU) 
2020/686, and 

II.2.1. έχει/έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σε κέντρο συλλογής 
σπέρματος(2)(4) / από ομάδα συλλογής εμβρύων(2)(4) / από ομάδα παραγωγής εμβρύων(2)(4), και/ή υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικού αναπαραγωγικού υλικού(2)(4), και/ή 
αποθηκευτεί σε κέντρο αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού(2)(4) που συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 1(2)/μέρος 2(2)/μέρος 3(2)/μέρος 4(2)/μέρος 5(2) του παραρτήματος I του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/686, και 

 (2)either [located in the exporting country;] 
(2)είτε [βρίσκεται στη χώρα εξαγωγής·] 

 (2)and/or [located in ………………………….(5), and has/have been imported to the exporting country under 
conditions at least as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in 
vitro produced embryos(2) of bovine animals in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Commission 
Delegated Regulation (EU) 2020/692;] 

(2)και/ή [βρίσκεται στ... ………………………….(5) και έχει/έχουν εισαχθεί στη χώρα εξαγωγής υπό συνθήκες 
τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις συνθήκες για την είσοδο, στην Ένωση, σπέρματος(2)/ωοκυττάρων(2)/ in 
vivo παραχθέντων εμβρύων(2) / in vitro παραχθέντων εμβρύων(2) βοοειδών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής·] 

II.2.2. was/were moved to the germinal product storage centre described in Box I.11. under conditions at least as 
strict as described in: 

(2)either [Model BOV-SEM-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-SEM-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-SEM-C-ENTRY(4);] 
 (2)and/or [Model 1 in Section A of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
(2)and/or [Model 2 in Section B of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
 (2)and/or [Model 3 in Section C of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
(2)and/or [Model BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]] 

II.2.2. μεταφέρθηκε/-αν στο κέντρο αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που περιγράφεται στο πλαίσιο I.11 
υπό συνθήκες τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με εκείνες που περιγράφονται: 

(2)είτε [στο υπόδειγμα BOV-SEM-A-ENTRY(4)·] 
(2)και/ή [στο υπόδειγμα BOV-SEM-B-ENTRY(4)·] 
(2)και/ή [στο υπόδειγμα BOV-SEM-C-ENTRY(4)·] 
 (2)και/ή [στο υπόδειγμα 1 στο τμήμα Α του μέρους 1 του παραρτήματος II της απόφασης 2011/630/ΕΕ(4)·] 
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COUNTRY/ ΧΩΡΑ UNITED STATES Certificate model/ Υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-GP-STORAGE-ENTRY 

(2)και/ή [στο υπόδειγμα 2 στο τμήμα Β του μέρους 1 του παραρτήματος II της απόφασης 2011/630/ΕΕ(4)·] 
 (2)και/ή [στο υπόδειγμα 3 στο τμήμα Γ του μέρους 1 του παραρτήματος II της απόφασης 2011/630/ΕΕ(4)·] 
(2)και/ή [στο υπόδειγμα BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4)·] 
(2)και/ή [στο υπόδειγμα BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4)·] 
(2)και/ή [στο υπόδειγμα BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4)·] 
(2)και/ή [στο υπόδειγμα BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4)·] 
(2)και/ή [στο υπόδειγμα BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4)·] 
(2)και/ή [στο υπόδειγμα BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4)·]] 

II.2.3. has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in 
Annex III to Delegated Regulation (EU) 2020/686; 

II.2.3. έχει/έχουν συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων 
που καθορίζονται στο παράρτημα III του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/686· 

II.2.4. is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements 
provided for in Article 83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27; 

II.2.4. έχει/έχουν τοποθετηθεί εντός σωληναρίων ή άλλων συσκευασιών επί των οποίων έχει τοποθετηθεί σήμα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 83 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/692 και το σήμα αυτό υποδεικνύεται στο πλαίσιο I.27· 

II.2.5. is/are transported in a container which: 
II.2.5. μεταφέρεται/-ονται εντός δοχείου το οποίο: 

II.2.5.1. was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product storage centre under 
responsibility of the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the 
II.2.5.1. σφραγίστηκε και αριθμήθηκε πριν από την αποστολή του από το κέντρο αποθήκευσης 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού υπό την ευθύνη του/της κτηνίατρου του κέντρου ή από επίσημο/-
η κτηνίατρο και η σφραγίδα φέρει τον αριθμό που αναγράφεται στο πλαίσιο I.19· 

II.2.5.2. has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;  
II.2.5.2. έχει καθαριστεί και έχει είτε απολυμανθεί είτε αποστειρωθεί πριν από τη χρήση, ή είναι δοχείο 

μίας χρήσης·  
(2)(7)[II.2.5.3. has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other 

products.] 
(2)(7)[II.2.5.3. έχει πληρωθεί με κρυογόνο παράγοντα ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για άλλα 

προϊόντα.] 
 

(2)(8)[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed; 
(2)(8)[II.2.6. έχει/έχουν τοποθετηθεί μέσα σε σωληνάρια ή άλλες συσκευασίες που είναι ασφαλώς και ερμητικά 

σφραγισμένα/-ες· 
 

II.2.7. is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by 
being placed in secondary protective bags.] 

II.2.7. μεταφέρεται/-ονται εντός δοχείου μέσα στο οποίο διαχωρίζονται μεταξύ τους μέσω τοποθέτησης σε χωριστά 
διαμερίσματα ή σε δευτερεύοντες προστατευτικούς σάκους.] 

Notes 

This animal health certificate is intended for the entry into the Union of semen, oocytes and embryos of bovine animals, 
including when the Union is not the final destination of the semen, oocytes and embryos. 

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 
the European Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland 
/ Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to European Union in this certificate include the 
United Kingdom in respect of Northern Ireland. 
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This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in 
Chapter 4 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235. 
Σημειώσεις 

Το παρόν πιστοποιητικό υγείας των ζώων χρησιμοποιείται για την είσοδο σπέρματος, ωοκυττάρων και εμβρύων βοοειδών 
στην Ένωση, ακόμη και όταν η Ένωση δεν είναι ο τελικός προορισμός του σπέρματος, των ωοκυττάρων ή των εμβρύων. 

Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του 
πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, οι αναφορές 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρόν πιστοποιητικό υγείας των ζώων περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη 
Βόρεια Ιρλανδία. 

Το παρόν πιστοποιητικό υγείας των ζώων συμπληρώνεται σύμφωνα με τις σημειώσεις για τη συμπλήρωση των 
πιστοποιητικών, που παρέχονται στο παράρτημα I κεφάλαιο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής. 
Part I: 
Box reference I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the 

germinal product storage centre of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or 
embryos. Only germinal product storage centre listed in accordance with Article 233(3) of 
Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website: 

  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
Box reference I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the 

establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos. 
Box reference I.17: “Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the 

serial number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied 
the semen, oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where 
the semen was collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the 
oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing 
establishment where the semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the 
germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were stored to the 
germinal product storage centre described in Box I.11. The original(s) of those document(s) or 
those certificate(s) or the officially endorsed copies thereof must be attached to this certificate. 

Box reference I.19: Seal number shall be indicated. 
Box reference I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers. 
Box reference I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced 

embryos or micromanipulated embryos. 
  “Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate. 

“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. 
“Identification mark”: Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes 
and/or embryos of the consignment are placed.  
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of 
the consignment was/were collected or produced.  
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval 
number of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo 
collection and/or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced. 
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark. 

Μέρος Ι: 
Πλαίσιο I.11: «Τόπος αποστολής»: Αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός έγκρισης και η ονομασία και η διεύθυνση 

του κέντρου αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού από το οποίο αποστέλλεται το φορτίο 
σπέρματος, ωοκυττάρων και/ή εμβρύων. Μόνο κέντρα αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού που απαριθμούνται σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/429 στον ιστότοπο της Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
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  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
Πλαίσιο I.12: «Τόπος προορισμού»: Αναγράφεται η διεύθυνση και ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης ή 

έγκρισης της εγκατάστασης προορισμού του φορτίου σπέρματος, ωοκυττάρων και/ή εμβρύων. 
Πλαίσιο I.17: «Συνοδευτικά έγγραφα»: Ο αριθμός των σχετικών πρωτότυπων πιστοποιητικών πρέπει να 

αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό των μεμονωμένων επίσημων εγγράφων ή υγειονομικών 
πιστοποιητικών που συνοδεύουν το σπέρμα, τα ωοκύτταρα και/ή τα έμβρυα που περιγράφονται 
στο μέρος I, από το κέντρο συλλογής σπέρματος όπου συλλέχθηκε το σπέρμα και/ή από την ομάδα 
συλλογής και/ή παραγωγής εμβρύων από την οποία συλλέχθηκαν ή παρήχθησαν τα ωοκύτταρα 
και/ή τα έμβρυα, και/ή την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικού αναπαραγωγικού υλικού όπου 
υποβλήθηκε σε επεξεργασία και αποθηκεύτηκε το σπέρμα, τα ωοκύτταρα ή τα έμβρυα, και/ή το 
κέντρο αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού όπου αποθηκεύτηκε το σπέρμα, τα 
ωοκύτταρα ή τα έμβρυα, προς το κέντρο αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που 
αναφέρεται στο πλαίσιο I.11. Τα πρωτότυπα των εγγράφων ή των πιστοποιητικών αυτών ή 
επίσημα επικυρωμένα αντίγραφά τους πρέπει να επισυνάπτονται στο παρόν πιστοποιητικό. 

Πλαίσιο I.19: Αναγράφεται ο αριθμός σφραγίδας. 
Πλαίσιο I.24: Ο συνολικός αριθμός των μονάδων συσκευασίας πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό των δοχείων. 
Πλαίσιο I.27: «Τύπος»: Διευκρινίζεται αν πρόκειται για σπέρμα, για έμβρυα που έχουν παραχθεί in vivo, για 

ωοκύτταρα που έχουν παραχθεί in vivo, για έμβρυα που έχουν παραχθεί in vitro ή για έμβρυα που 
έχουν υποβληθεί σε μικροχειρισμούς. 

  «Είδος»: Επιλέγεται «Bos taurus», «Bison bison» ή «Bubalus bubalis», κατά περίπτωση. 
«Αριθμός ταυτοποίησης»: Αναγράφεται ο αριθμός ταυτοποίησης του κάθε ζώου-δότη. 
«Αναγνωριστικό σήμα»: Αναγράφεται το σήμα στο σωληνάριο ή άλλη συσκευασία εντός του 
οποίου / της οποίας έχει τοποθετηθεί το σπέρμα, τα ωοκύτταρα και/ή τα έμβρυα του φορτίου.  
«Ημερομηνία συλλογής/παραγωγής»: Αναγράφεται η ημερομηνία συλλογής ή παραγωγής του 
σπέρματος, των ωοκυττάρων και/ή των εμβρύων του φορτίου.  
«Αριθμός έγκρισης ή καταχώρισης της μονάδας / της εγκατάστασης / του κέντρου»: Αναγράφεται 
ο μοναδικός αριθμός έγκρισης του κέντρου συλλογής σπέρματος όπου συλλέχθηκε το σπέρμα και/ή 
της ομάδας συλλογής και/ή παραγωγής εμβρύων η οποία συνέλεξε ή παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα 
έμβρυα. 
«Ποσότητα»: Αναγράφεται ο αριθμός σωληναρίων ή μονάδων συσκευασίας με το ίδιο σήμα. 

Part II: 
(1) Only germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the 

Commission website: 
  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
(2) Delete if not applicable. 
(3) Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 of the table in part 1 

of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404. 
(4) Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 

on the Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 
(5) Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the 

EU Member States. 
(6) The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that 

accompanied the semen, oocytes or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was 
collected, and/or the embryo collection or production team by which the oocytes and/or embryos were collected or 
produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen, oocytes or embryos were processed 
and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were stored to the 
germinal product storage centre of the semen, oocytes and/or embryos dispatch described in Box I.11 must be attached 
to this certificate. 

(7) Applicable for frozen semen, oocytes or embryos. 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
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(8) Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced 
embryos and micromanipulated embryos of bovine animals are placed and transported. 

Μέρος II: 
(1) Μόνο κέντρα αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που απαριθμούνται σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 

3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 στον ιστότοπο της Επιτροπής: 
  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
(2) Διαγράφεται εάν δεν ισχύει. 
(3) Μόνο για τρίτη χώρα, έδαφος ή ζώνη αυτών με ημερομηνία ανοίγματος σύμφωνα με τη στήλη 9 του πίνακα στο μέρος 1 

του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404. 
(4) Μόνον εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που απαριθμούνται σύμφωνα με το άρθρο 233 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 στον ιστότοπο της Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 

(5) Μόνο τρίτη χώρα, έδαφος ή ζώνη αυτών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404, και τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

(6) Τα πρωτότυπα έγγραφα ή υγειονομικά πιστοποιητικά ή τα επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, που συνοδεύουν το 
σπέρμα, τα ωοκύτταρα ή τα έμβρυα που περιγράφονται στο μέρος I, από το κέντρο συλλογής σπέρματος όπου συλλέχθηκε 
το σπέρμα και/ή από την ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων από την οποία συλλέχθηκαν ή παρήχθησαν τα 
ωοκύτταρα και/ή τα έμβρυα, και/ή την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικού αναπαραγωγικού υλικού όπου υποβλήθηκε σε 
επεξεργασία και αποθηκεύτηκε το σπέρμα, τα ωοκύτταρα ή τα έμβρυα, και/ή το κέντρο αποθήκευσης ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού όπου αποθηκεύτηκε το σπέρμα, τα ωοκύτταρα ή τα έμβρυα, προς το κέντρο αποθήκευσης ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού απ’ όπου αποστέλλεται το σπέρμα, τα ωοκύτταρα και/ή τα έμβρυα που περιγράφονται στο 
πλαίσιο I.11, πρέπει να επισυνάπτονται στο παρόν πιστοποιητικό. 

(7) Αφορά κατεψυγμένο σπέρμα, ωοκύτταρα ή έμβρυα. 
(8) Αφορά φορτία στα οποία σπέρμα, ωοκύτταρα, έμβρυα παραχθέντα in vivo, έμβρυα παραχθέντα in vitro και έμβρυα που 

έχουν υποβληθεί σε μικροχειρισμούς, προερχόμενα από βοοειδή, έχουν τοποθετηθεί και μεταφέρονται εντός του ίδιου 
δοχείου. 

Official veterinarian/ Επίσημος/-η κτηνίατρος 

Name (in capital letters) 
Ονοματεπώνυμο (με 
κεφαλαία) 

   

Date 
Ημερομηνία  Qualification and title 

Ιδιότητα και τίτλος  

Stamp 
Σφραγίδα  Signature 

Υπογραφή  

Official veterinarian/ Επίσημος/-η κτηνίατρος 

Name (in capital letters) 
Ονοματεπώνυμο (με 
κεφαλαία) 

   

Date 
Ημερομηνία  Qualification and title 

Ιδιότητα και τίτλος  

Stamp 
Σφραγίδα  Signature 

Υπογραφή  

 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm

