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CHAPTER 40: MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE 
UNION OF CONSIGNMENTS OF STOCKS OF SEMEN OF BOVINE ANIMALS 
COLLECTED, PROCESSED AND STORED AFTER 31 DECEMBER 2004 AND 

BEFORE 21 APRIL 2021 IN ACCORDANCE WITH COUNCIL DIRECTIVE 
88/407/EEC, AS AMENDED BY COUNCIL DIRECTIVE 2003/43/EC, DISPATCHED 

AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE 
SEMEN WAS COLLECTED (MODEL ‘BOV-SEM-B-ENTRY’)/ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 40: 

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ ΖΏΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟ, ΣΤΗΝ 
EΝΩΣΗ, ΦΟΡΤΊΩΝ ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ ΣΠΈΡΜΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΏΝ ΠΟΥ ΈΧΕΙ 

ΣΥΛΛΕΧΘΕΊ, ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΊ ΜΕΤΆ ΤΙΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2004 ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΔΗΓΊΑ 88/407/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΊΑ 2003/43/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΑΠΟΣΤΈΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΆ ΤΙΣ 20 
ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021 ΑΠΌ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΣΠΈΡΜΑΤΟΣ ΌΠΟΥ ΣΥΛΛΈΧΘΗΚΕ 

ΤΟ ΣΠΈΡΜΑ (ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ «BOV-SEM-B-ENTRY») 
COUNTRY/ ΧΩΡΑ 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 
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 � Aircraft/ 
Αεροσκάφος � Vessel/ Πλοίο 

I.17  
 

 � 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  

 

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 Certificate model/ Υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-SEM-B-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. …………………………………………………………………………………………………………… 

(name of exporting country or part thereof)(1) 
 was free from rinderpest and foot-and-mouth disease during the 12 month period immediately prior to 

collection of the semen for export and until its date of dispatch to the Union and no vaccination against these 
diseases has taken place during the same period. 

II.1. Η χώρα ……………………………………………………………………………………………………… 

(ονομασία της χώρας εξαγωγής ή τμήματος αυτής)(1) 
 ήταν απαλλαγμένη από την πανώλη των βοοειδών και τον αφθώδη πυρετό για περίοδο 12 μηνών ακριβώς πριν 

από τη συλλογή του σπέρματος προς εξαγωγή και έως την ημερομηνία αποστολής προς την Ένωση, και ότι δεν 
πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός για τις νόσους αυτές κατά την ίδια περίοδο. 

II.2. The centre(2) described in Box I.11. at which the semen to be exported was collected: 
II.2. Το κέντρο(2) που περιγράφεται στο πλαίσιο Ι.11 και στο οποίο συλλέχθηκε το σπέρμα προς εξαγωγή: 

II.2.1. met the conditions laid down in Chapter I(1) of Annex A to Directive 88/407/EEC; 
II.2.1. πληρούσε τους όρους που ορίζονται στο κεφάλαιο I σημείο 1 του παραρτήματος A της οδηγίας 

88/407/ΕΟΚ· 
II.2.2. was operated and supervised in accordance with the conditions laid down in Chapter II(1) of Annex A 

to Directive 88/407/EEC. 
II.2.2. λειτουργούσε και επιθεωρείτο σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο κεφάλαιο II σημείο 1 του 

παραρτήματος A της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ. 
II.3. The centre at which the semen to be exported was collected was free from rabies, tuberculosis, brucellosis, 

anthrax and contagious bovine pleuropneumonia during 30 days prior to the date of collection of the semen 
to be exported and the 30 days after collection (in the case of fresh semen until the day of dispatch to the 
Union). 

II.3. Το κέντρο στο οποίο συλλέχθηκε το προς εξαγωγή σπέρμα ήταν απαλλαγμένο από λύσσα, φυματίωση, 
βρουκέλλωση, άνθρακα και λοιμώδη πλευροπνευμονία των βοοειδών κατά την περίοδο που αρχίζει 30 ημέρες 
πριν από την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος προς εξαγωγή και ολοκληρώνεται 30 ημέρες μετά τη συλλογή 
(έως την ημέρα αποστολής στην Ένωση, στην περίπτωση νωπού σπέρματος). 

II.4. The bovine animals standing at the semen collection centre: 
II.4. Τα βοοειδή που βρίσκονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος: 

 (3)II.4.1. come from herds which satisfy the conditions of paragraph 1(b) of Chapter I of Annex B to Directive 
88/407/EEC; 

(3)II.4.1. προέρχονται από αγέλες που ικανοποιούν τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου Ι 
του παραρτήματος Β της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ· 

II.4.2. come from herds or were born to dams which comply with the conditions of paragraph 1(c) of Chapter 
I of Annex B to Directive 88/407/EEC, or were tested at the age of at least 24 months in accordance 
with paragraph 1(c) of Chapter II of Annex B to that Directive; 

II.4.2. προέρχονται από αγέλες ή γεννήθηκαν από αγελάδες που ικανοποιούν τους όρους του κεφαλαίου I 
σημείο 1 στοιχείο γ) του παραρτήματος Β της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ ή εξετάστηκαν σε ηλικία τουλάχιστον 
24 μηνών, σύμφωνα με το κεφάλαιο II σημείο 1 στοιχείο γ) του παραρτήματος Β της εν λόγω οδηγίας· 

II.4.3. underwent the tests required in accordance with paragraph 1(d) of Chapter I of Annex B to Directive 
88/407/EEC in the 28 days preceding the quarantine isolation period; 

II.4.3. υποβλήθηκαν, εντός των 28 ημερών που προηγούνταν της περιόδου απομόνωσης σε καραντίνα, στις 
εξετάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα B κεφάλαιο I παράγραφος 1 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 88/407/ΕΟΚ· 
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COUNTRY/ ΧΩΡΑ Certificate model/ Υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-SEM-B-ENTRY 

II.4.4. have satisfied the quarantine isolation period and testing requirements laid down in paragraph 1(e) of 
Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC; 

II.4.4. συμμορφώνονταν με την περίοδο απομόνωσης σε καραντίνα και τις απαιτήσεις εξέτασης του 
παραρτήματος B κεφάλαιο I παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ· 

II.4.5. have undergone, at least once a year, the routine tests referred to in Chapter II of Annex B to Directive 
88/407/EEC. 

II.4.5. έχουν υποβληθεί, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, στις συνήθεις εξετάσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα B κεφάλαιο II της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ. 

II.5. The semen to be exported was obtained from donor bulls which: 
II.5. Το σπέρμα προς εξαγωγή προέρχεται από σπερματοδότες ταύρους οι οποίοι: 

II.5.1. satisfy the conditions laid down in Annex C of Directive 88/407/EEC; 
II.5.1. ικανοποιούν τους όρους του παραρτήματος Γ της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ· 

 (4)either [II.5.2. have remained in the exporting country for at least the last six months prior to collection of the semen 
to be exported; 

(4)είτε [II.5.2. παρέμειναν στη χώρα εξαγωγής επί τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη συλλογή του σπέρματος προς 
εξαγωγή· 

 (4)or [II.5.2. have remained in the exporting country for at least 30 days prior to the collection of the semen since 
entry and they were imported from ………………………….(1) during the period of less than six 
months prior to the collection of the semen and satisfied the animal health conditions applying to 
donors of the semen which is intended for export to the European Union;] 

((4)είτε [II.5.2. παρέμειναν στη χώρα εξαγωγής για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη συλλογή του σπέρματος και μετά 
την είσοδο στη χώρα και εισήχθησαν από ………………………….(1) εντός χρονικής περιόδου μικρότερης 
από έξι μήνες πριν από τη συλλογή του σπέρματος, και ικανοποιούσαν τους υγειονομικούς όρους που 
ισχύουν για τα ζώα-δότες των οποίων το σπέρμα προορίζεται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση·] 

II.5.3. comply with at least one of the following conditions as regards bluetongue, as detailed in the table in 
point I.27.: 

II.5.3. συμμορφώνονται με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά τον καταρροϊκό 
πυρετό, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στον πίνακα του σημείου I.27: 

 (4)either [II.5.3.1. were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during, 
collection of the semen;] 

(4)είτε [II.5.3.1. έχουν παραμείνει σε χώρα ή ζώνη απαλλαγμένη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού επί 
τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη συλλογή του σπέρματος και κατά τη διάρκεια της 
συλλογής·] 

 (4)and/or [II.5.3.2. were kept during a bluetongue virus seasonally free period in a seasonally free zone for at 
least 60 days prior to, and during, collection of the semen;] 

(4)και/ή [II.5.3.2. έχουν παραμείνει σε ζώνη εποχικώς απαλλαγμένη από τον καταρροϊκό πυρετό κατά τη 
διάρκεια της εποχής απαλλαγής, επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη συλλογή του 
σπέρματος και κατά τη διάρκεια της συλλογής·] 

 (4)and/or [II.5.3.3. were kept in a vector-protected establishment for at least 60 days prior to, and during, 
collection of the semen;] 

(4)και/ή [II.5.3.3. έχουν παραμείνει σε εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές επί τουλάχιστον 60 ημέρες 
πριν από τη συλλογή του σπέρματος και κατά τη διάρκεια της συλλογής·] 

 (4)and/or [II.5.3.4. were subjected to a serological test for the detection of antibody to the bluetongue virus 
serogroup, carried out in accordance with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines 
for Terrestrial Animals, with negative results, at least every 60 days throughout the 
collection period and between 21 and 60 days after the final collection for this consignment 
of semen;] 

(4)και/ή [II.5.3.4. έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της 
οροομάδας ιών του καταρροϊκού πυρετού, που διεξήχθη σύμφωνα με το εγχειρίδιο για τις 
διαγνωστικές δοκιμές και τα εμβόλια χερσαίων ζώων του OIE, με αρνητικά αποτελέσματα, 
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COUNTRY/ ΧΩΡΑ Certificate model/ Υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-SEM-B-ENTRY 

τουλάχιστον κάθε 60 ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου συλλογής και από 21 έως 60 
ημέρες μετά την τελική συλλογή σπέρματος για το συγκεκριμένο φορτίο·] 

 (4)and/or [II.5.3.5. were subjected to an agent identification test for bluetongue virus, carried out in accordance 
with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, with 
negative results, on blood samples taken at commencement and final collection for this 
consignment of semen and at least every 7 days (virus isolation test) or at least every 28 
days, if carried out as polymerase chain reaction (PCR), during collection for this 
consignment of semen;] 

(4)και/ή [II.5.3.5. έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία ταυτοποίησης παράγοντα για τον ιό του καταρροϊκού πυρετού, 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο για τις διαγνωστικές δοκιμές και τα εμβόλια χερσαίων ζώων του 
ΟΙΕ, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα αίματος που ελήφθησαν κατά την ημέρα 
έναρξης και λήξης της συλλογής σπέρματος για το συγκεκριμένο φορτίο και τουλάχιστον κάθε 
7 ημέρες (δοκιμασία απομόνωσης ιού) ή τουλάχιστον κάθε 28 ημέρες, αν 
πραγματοποιήθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), κατά την περίοδο 
συλλογής για το συγκεκριμένο φορτίο σπέρματος·] 

II.5.4. comply with at least one of the following conditions as regards epizootic haemorrhagic disease (EHD), 
as detailed in the table in point I.27.: 

II.5.4. συμμορφώνονται με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά την επιζωοτική 
αιμορραγική νόσο (EHD), όπως περιγράφεται λεπτομερώς στον πίνακα του σημείου I.27.: 

 (4)either [II.5.4.1. were resident in the exporting country which according to official findings is free from 
epizootic haemorrhagic disease (EHD);] 

(4)είτε [II.5.4.1. παρέμειναν στη χώρα εξαγωγής η οποία, σύμφωνα με επίσημα πορίσματα, είναι απαλλαγμένη 
από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο (EHD)·] 

 (4)(5)and/or [II.5.4.2. were resident in the exporting country in which according to official findings the following 
serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: ………………………… and 
were subjected with negative results in each case to the following tests carried out in an 
approved laboratory: 

(4)(5)και/ή [II.5.4.2. παρέμειναν στη χώρα εξαγωγής στην οποία, σύμφωνα με επίσημα πορίσματα, υπάρχουν οι 
ακόλουθοι ορότυποι της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου (EHD): ………………………… 
και υποβλήθηκαν, με αρνητικά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση, στις ακόλουθες εξετάσεις 
που πραγματοποιήθηκαν σε εγκεκριμένο εργαστήριο: 

 (4)either [II.5.4.2.1. a serological test(6) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup, 
carried out on samples of blood taken on two occasions not more than 12 
months apart prior to and not less than 21 days following collection for this 
consignment of semen;]] 

(4)είτε [II.5.4.2.1. σε ορολογική εξέταση(6) για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της οροομάδας 
ιών της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα 
αίματος που ελήφθησαν σε δύο περιστάσεις, με διαφορά το πολύ 12 μηνών πριν 
από και τουλάχιστον 21 ημέρες μετά τη συλλογή για το συγκεκριμένο φορτίο 
σπέρματος·]] 

 (4)and/or [II.5.4.2.2. a serological test(6) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup, 
carried out on samples taken at intervals of not more than 60 days throughout 
the collection period and between 21 and 60 days after the final collection for 
this consignment of semen.]] 

(4)και/ή [II.5.4.2.2. σε ορολογική εξέταση(6) για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της οροομάδας 
ιών της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα 
που ελήφθησαν ανά διαστήματα 60 ημερών το πολύ καθ’ όλη την περίοδο 
συλλογής και μεταξύ 21 και 60 ημερών ύστερα από την τελική συλλογή για το 
συγκεκριμένο φορτίο σπέρματος.]] 

 (4)and/or [II.5.4.2.3. an agent identification test(6) carried out on blood samples collected at 
commencement and conclusion of, and at least every 7 days (virus isolation 
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COUNTRY/ ΧΩΡΑ Certificate model/ Υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-SEM-B-ENTRY 

test) or at least every 28 days, if carried out as PCR, during collection for this 
consignment of semen.]] 

(4)και/ή [II.5.4.2.3. σε δοκιμασία ταυτοποίησης παράγοντα(6) που διεξήχθη σε δείγματα αίματος που 
συλλέχθηκαν κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου συλλογής και 
τουλάχιστον κάθε 7 ημέρες (δοκιμασία απομόνωσης ιού) ή τουλάχιστον κάθε 
28 ημέρες, αν πραγματοποιήθηκαν με PCR, κατά τη συλλογή για το 
συγκεκριμένο φορτίο σπέρματος.]] 

II.6. The semen to be exported was collected after the date on which the centre was approved by the competent 
national authorities of the exporting country. 

II.6. Το προς εξαγωγή σπέρμα συλλέχθηκε μετά την ημερομηνία έγκρισης του κέντρου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
της χώρας εξαγωγής. 

II.7. The semen to be exported was processed, stored and transported under conditions which satisfy the terms of 
Directive 88/407/EEC. 

II.7. Το προς εξαγωγή σπέρμα υποβλήθηκε σε επεξεργασία, αποθηκεύτηκε και μεταφέρθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ. 

 
Notes 

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

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. 

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 χρησιμοποιείται για την είσοδο σπέρματος βοοειδών στην Ένωση, ακόμη και όταν η Ένωση 
δεν είναι ο τελικός προορισμός του σπέρματος. 

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, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρόν 
πιστοποιητικό περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. 

Το παρόν πιστοποιητικό υγείας των ζώων συμπληρώνεται σύμφωνα με τις σημειώσεις για τη συμπλήρωση 
πιστοποιητικών, που παρέχονται στο παράρτημα I κεφάλαιο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 της 
Επιτροπής. 
 
Part I: 
Box I.6: “Operator responsible for the consignment”: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit 

commodity. 
Box I.11: “Place of dispatch” shall correspond to the semen collection centre listed in accordance with Article 9(2) 

of Directive 88/407/EEC on the Commission website: 
 http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm and where the semen was collected. 
Box I.19: Identification of container and seal number shall be indicated. 
Box I.21: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate. 
Box I.22: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate. 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
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Box I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers. 
Box I.27: “Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate. 
 Identification number shall correspond to the official identification of the animal. 
 “Date of collection/production” shall be indicated in the following format: dd/mm/yyyy. 
 “Quantity” shall correspond to the number of straws of semen collected on a particular date from an 

identified donor bull complying with particular conditions for bluetongue and EHD. 
Μέρος Ι: 
Πλαίσιο I.6: «Υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο»: το πλαίσιο αυτό συμπληρώνεται μόνον 

αν πρόκειται για πιστοποιητικό διαμετακομιζόμενου εμπορεύματος. 
Πλαίσιο I.11: Ο «τόπος αποστολής» αντιστοιχεί στο κέντρο συλλογής σπέρματος που είναι καταγεγραμμένο 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ στον ιστότοπο της Επιτροπής: 
 http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm και στο οποίο συλλέχθηκε το σπέρμα. 
Πλαίσιο I.19: Αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του δοχείου και ο αριθμός σφραγίδας. 
Πλαίσιο I.21: Συμπληρώνεται ανάλογα με το αν πρόκειται για πιστοποιητικό διαμετακόμισης ή εισαγωγής. 
Πλαίσιο I.22: Συμπληρώνεται ανάλογα με το αν πρόκειται για πιστοποιητικό διαμετακόμισης ή εισαγωγής. 
Πλαίσιο I.24: Ο συνολικός αριθμός των μονάδων συσκευασίας πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό των δοχείων. 
Πλαίσιο I.27: «Είδος»: Επιλέγεται «Bos taurus», «Bison bison» ή «Bubalus bubalis», κατά περίπτωση. 
 Ο αριθμός ταυτοποίησης αντιστοιχεί στην επίσημη ταυτοποίηση του ζώου. 
 Η ημερομηνία συλλογής/παραγωγής αναγράφεται στην ακόλουθη μορφή: ηη/μμ/εεεε. 
 Η «ποσότητα» αντιστοιχεί στον αριθμό σωληναρίων σπέρματος που συλλέχθηκαν σε μια συγκεκριμένη 

ημερομηνία από ταυτοποιημένο σπερματοδότη ταύρο που συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
όσον αφορά τον καταρροϊκό πυρετό και την επιζωοτική αιμορραγική νόσο. 

 
Part II: 
(1) Only third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 

2021/404 for semen of bovine animals. 
(2) Only semen collection centres listed in accordance with Article 9(2) of Directive 88/407/EEC on the 

Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 
(3) For New Zealand, appearing with the entry “XII” in column 6 of Part 1 of Annex I to Commission Regulation 

(EU) No 206/2010 (OJ L 73, 20.3.2010, p.1), officially tuberculosis-free bovine herds shall be considered 
equivalent to officially tuberculosis-free bovine herds in the Member States recognised based on the conditions 
laid down in paragraphs 1 and 2 of Annex A.I to Council Directive 64/432/EEC. 

(4) Delete as necessary. 
(5) Compulsory for Australia, Canada and the United States. 
(6) Standards for EHD virus diagnostic tests are described in the Bluetongue Chapter (2.1.3) of the Manual of 

Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. 
Μέρος II: 
(1) Μόνο τρίτη χώρα, έδαφος ή ζώνη αυτών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής για το σπέρμα βοοειδών. 
(2) Μόνο κέντρα συλλογής σπέρματος που απαριθμούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 

88/407/ΕΟΚ στον ιστότοπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 
(3) Όσον αφορά τη Νέα Ζηλανδία, που εμφανίζεται με την εγγραφή «XII» στο παράρτημα Ι μέρος 1 στήλη 6 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1), το καθεστώς των επισήμως 
απαλλαγμένων από τη φυματίωση αγελών βοοειδών θεωρείται ισοδύναμο με το καθεστώς των επισήμως 
απαλλαγμένων από τη φυματίωση αγελών βοοειδών στα κράτη μέλη όπου αναγνωρίζεται σύμφωνα με τους όρους 
που καθορίζονται στο παράρτημα Α μέρος I σημεία 1 και 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

(4) Διαγράφεται κατά περίπτωση. 
(5) Ισχύει υποχρεωτικά για την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
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(6) Τα πρότυπα για τις δοκιμασίες διάγνωσης του ιού της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου περιγράφονται στο 
κεφάλαιο «Καταρροϊκός πυρετός» (2.1.3) του εγχειριδίου για τις διαγνωστικές δοκιμές και τα εμβόλια για χερσαία 
ζώα. 

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  

 


