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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/ROZDZIAŁ 47: WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA ZWIERZĄT DO CELÓW 

WPROWADZANIA NA TERYTORIUM UNII PRZESYŁEK MATERIAŁU 
BIOLOGICZNEGO WYMIENIONYCH PONIŻEJ, WYSŁANYCH PO DNIU 20 KWIETNIA 

2021 R. Z CENTRUM PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO: 
- 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; 
- nasienie bydła pozyskane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/429 i 

rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/692 po dniu 20 kwietnia 2021 r; 
- 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 

- zapasy nasienia bydła pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą Rady 
88/407/EWG zmienioną dyrektywą Rady 2003/43/WE po dniu 31 grudnia 2004 r. a przed dniem 21 kwietnia 
2021 r.; 

- 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 

- zapasy nasienia bydła pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego przed dniem 1 stycznia 2005 r. 
zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG zmienioną dyrektywą Rady 93/60/EWG; 

- 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 

- oocyty i zarodki bydła pozyskane lub wyprodukowane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2016/429 i rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/692 po dniu 20 kwietnia 2021 
r.; 

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

- zapasy zarodków bydła uzyskanych metodą in vivo pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie 
z dyrektywą 89/556/EWG przed dniem 21 kwietnia 2021 r.; 

- 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 

- zapasy zarodków bydła wyprodukowanych metodą in vitro wyprodukowanych, przetwarzanych i 
przechowywanych zgodnie z dyrektywą 89/556/EWG przed dniem 21 kwietnia 2021 r. powstałych w wyniku 
zapłodnienia z użyciem nasienia spełniającego wymogi określone w dyrektywie Rady 88/407/EWG; 

- 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 

- zapasy zarodków bydła wyprodukowanych metodą in vitro wyprodukowanych, przetwarzanych i 
przechowywanych zgodnie z dyrektywą 89/556/EWG przed dniem 21 kwietnia 2021 r. powstałych w wyniku 
zapłodnienia z użyciem nasienia pochodzącego z centrów pozyskiwania lub przechowywania nasienia 
zatwierdzonych przez właściwy organ państwa wywozu 
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(MODEL ‘BOV-GP-STORAGE-ENTRY’/ WZÓR „BOV-GP-STORAGE-ENTRY”) 
COUNTRY/ PAŃSTWO UNITED STATES Animal health certificate to the EU/ Świadectwo zdrowia zwierząt dla UE 
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I.1 Consignor/Exporter/ 
Nadawca/eksporter 

  I.2 Certificate reference/ Nr 
referencyjny świadectwa 

I.2a IMSOC reference/ Nr 
referencyjny IMSOC 

 Name/Nazwa    
 Address/Adres  I.3 Central Competent Authority/ 

Właściwy organ centralny 
 QR CODE/ KOD QR 
  

 Country/Państwo ISO country code/ 
Kod ISO kraju 

I.4 Local Competent Authority/ 
Właściwy organ lokalny   

I.5 Consignee/Importer/ 
Odbiorca/importer 

 I.6 Operator responsible for the consignment/ 
Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę 

 

 Name/Nazwa   Name/Nazwa  

 Address/Adres   Address/Adres  

 Country/Państwo ISO country code/ 
Kod ISO kraju  Country/Państwo ISO country code/Kod 

ISO kraju 
I.7 Country of origin/Państwo 

pochodzenia 
ISO country code/ 
Kod ISO kraju 

I.9 Country of destination/Państwo 
przeznaczenia 

ISO country code/Kod 
ISO kraju 

I.8 Region of origin/Region 
pochodzenia 

Code/Kod I.10 Region of destination/Region 
przeznaczenia 

Code/Kod 

I.11 Place of dispatch/ 
Miejsce wysyłki 

 I.12 Place of destination/ Miejsce 
przeznaczenia 

 

 Name/Nazwa Registration/Approval No/ 
Nr rejestracyjny/Nr 
zatwierdzenia 

 Name/Nazwa Registration/Approval No/ 
Nr rejestracyjny/Nr 
zatwierdzenia 

 Address/Adres   Address/Adres  

 Country/Państwo ISO country code/ Kod ISO 
kraju 

 Country/Państwo ISO country code/ Kod 
ISO kraju 

I.13 Place of loading/Miejsce załadunku I.14 Date and time of departure/Data i godzina wyjazdu 

I.15 Means of transport/ 
Środek transportu   I.16 Entry Border Control Post/Punkt kontroli granicznej 

wprowadzenia 

 � Aircraft/ 
Samolot � Vessel/Statek 

I.17 Accompanying documents/Dokumenty towarzyszące 
  

 � Railway/ 
Kolej � Road vehicle/ Pojazd drogowy 

 
Type/Rodzaj Code/Kod 

 Identification/Oznakowanie 
 Country/Państwo ISO country code/Kod ISO 

kraju 
 Commercial document reference/ 

Numer referencyjny dokumentu 
handlowego 

 

I.18 Transport conditions/ 
Warunki transportu 

� Ambient/Temperatura otoczenia  � Chilled/Schłodzone � Frozen/Zamrożone 

I.19 Container number/Seal number/Numer pojemnika/plomby 
 Container No/Nr pojemnika Seal No/Nr plomby   
I.20 Certified as or for/Cel certyfikacji 
� Germinal products/Materiał biologiczny 

I.21 � For transit/Do celów tranzytu I.22 � For internal market/Rynek wewnętrzny 

 Third country/ 
Państwo trzecie 

ISO country code/Kod ISO 
kraju I.23  
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I.24 Total number of packages/Łączna 
liczba opakowań I.25 Total quantity/Łączna ilość I.26  

I.27 Description of consignment/Opis przesyłki 
CN code/ 
Kod CN 

Species/ 
Gatunek 

Subspecies/Category/ 
Podgatunek/kategoria 

  Identification number/Numer 
identyfikacyjny 

 
Quantity/ 
Ilość 
  

Type/ 
Rodzaj 

 Approval or registration 
number of 
plant/establishment/centre/ 
Numer zatwierdzenia lub 
numer rejestracyjny 
zakładu/centrum 

 Identification 
mark/ Znak 
identyfikacyjny 

Date of collection/production/ 
Data pozyskania/produkcji 

 
Test/ 
Badanie 
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COUNTRY/PAŃSTWO UNITED STATES Certificate model BOV-GP-STORAGE-ENTRY/Wzór świadectwa BOV-GP-STORAGE-ENTRY 
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II. Health information/Informacje dot. 
zdrowia 

II.a Certificate reference/ 
Nr referencyjny świadectwa  II.b  IMSOC reference/ Nr 

referencyjny IMSOC 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that: 
Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że: 
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.  Centrum przechowywania materiału biologicznego(1) opisane w rubryce I.11, w którym przechowywano 
nasienie(2)/oocyty(2)/zarodki uzyskane metodą in vivo(2)/zarodki wyprodukowane metodą in vitro(2)/zarodki poddane 
mikromanipulacji(2) przeznaczone na wywóz do Unii Europejskiej: 
II.1.1. is located a third country, territory or zone thereof 
II.1.1.   znajduje się w państwie trzecim, na terytorium lub w ich strefie 

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.  upoważnionych do wprowadzania do Unii nasienia(2)/oocytów(2)/zarodków(2) bydła i wymienionych 
w załączniku IX do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404; 

(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)[II.1.1.2. w których w okresie co najmniej 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających 
pozyskanie(2)/produkcję(2) nasienia(2)/oocytów(2)/zarodków(2) i do daty jego/ich wysyłki nie 
zgłoszono pryszczycy;] 

(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)albo [II.1.1.2.  w których pryszczycy nie zgłoszono w okresie rozpoczynającym się w dniu(3) …………. (należy 
wpisać datę w formacie dd/mm/rrrr)bezpośrednio poprzedzającym pozyskanie(2)/produkcję(2) 
nasienia(2)/oocytów(2)/zarodków(2) i do daty jego/ich wysyłki;] 

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. w których w okresie co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających 
pozyskanie(2)/produkcję(2) nasienia(2)/oocytów(2)/zarodków(2) i do daty jego/ich wysyłki nie 
zgłoszono zakażenia wirusem księgosuszu, zakażenia wirusem gorączki doliny Rift, zarazy 
płucnej bydła ani zakażenia wirusem choroby guzowatej skóry bydła; 

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. w których w okresie co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających 
pozyskanie(2)/produkcję(2) nasienia(2)/oocytów(2)/zarodków(2) i do daty ich wysyłki nie 
prowadzono szczepienia przeciwko pryszczycy, zakażeniu wirusem księgosuszu, zakażeniu 
wirusem gorączki doliny Rift ani zakażeniu zarazą płucną bydła i żadne zaszczepione zwierzę nie 
zostało wprowadzone do państwa trzeciego, na terytorium lub do ich strefy w tym okresie; 

II.1.2. is approved and listed by the competent authority of the third country or territory; 
II.1.2.  został zatwierdzony i wpisany do wykazu przez właściwy organ państwa trzeciego lub terytorium; 
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.] 
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COUNTRY/PAŃSTWO UNITED STATES Certificate model BOV-GP-STORAGE-ENTRY/Wzór świadectwa BOV-GP-STORAGE-ENTRY 

II.1.3.  spełnia wymagania w odniesieniu do obowiązków, procedur operacyjnych, obiektów i sprzętu określone w 
części 5 załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/686.] 

II.2. The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and 
II.2.       Nasienie(2)/oocyty(2)/zarodki(2) opisane w części I jest/są przeznaczone do sztucznego rozrodu i  

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. zostało/zostały pozyskane lub wyprodukowane, było/były przetwarzane i przechowywane w centrum 
pozyskiwania nasienia(2)(4)/przez zespół pozyskiwania zarodków(2)(4)/przez zespół produkcji zarodków(2)(4) 

lub przetwarzane i przechowywane w zakładzie przetwarzającym materiał biologiczny(2)(4) lub 
przechowywane w centrum przechowywania materiału biologicznego(2)(4) spełniający/spełniającym wymogi 
określone w części 1(2)/części 2(2)/części 3(2)/części 4(2)/części 5(2) załącznika I do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2020/686 oraz 

(2)either [located in the exporting country;] 
(2)                      znajdujący się/znajdującym się w państwie wywozu;] 

(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)lub          znajdujący się/znajdującym się w ………………………….(5) i zostało/zastały przywiezione do państwa wywozu 
w warunkach co najmniej tak restrykcyjnych jak w przypadku wprowadzania do Unii 
nasienia(2)/oocytów(2)/zarodków uzyskanych metodą in vivo(2)/zarodków wyprodukowanych metodą in 
vitro(2) bydła zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/429 i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 
2020/692;] 

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: 

II.2.2.  zostało/zostały przemieszczone do centrum przechowywania materiału biologicznego opisanego w rubryce 
I.11 w warunkach co najmniej tak restrykcyjnych jak warunki opisane we: 

(2)either [Model BOV-SEM-A-ENTRY(4);] 

(2)                     [wzorze BOV-SEM-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-SEM-B-ENTRY(4);] 
(2)lub [wzorze BOV-SEM-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-SEM-C-ENTRY(4);] 
(2)lub [wzorze 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)lub [wzorze 1 w części 1 sekcja A załącznika II do decyzji 2011/630/UE(4);] 
(2)and/or [Model 2 in Section B of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
(2)lub [wzorze 2 w części 1 sekcja B załącznika II do decyzji 2011/630/UE(4);] 
 (2)and/or [Model 3 in Section C of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
(2)lub [wzorze 3 w części 1 sekcja C załącznika II do decyzji 2011/630/UE(4);] 
(2)and/or [Model BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);] 
(2)lub [wzorze BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);] 
(2)lub [wzorze BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);] 
(2)lub [wzorze BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);] 
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COUNTRY/PAŃSTWO UNITED STATES Certificate model BOV-GP-STORAGE-ENTRY/Wzór świadectwa BOV-GP-STORAGE-ENTRY 

(2)lub [wzorze BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);] 
(2)lub [wzorze BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]] 
(2)lub [wzorze 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. zostało/zostały pozyskane, było/były przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami w zakresie 
zdrowia zwierząt określonymi w załączniku III do rozporządzenia delegowanego (UE) 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. umieszcza się w słomkach lub innych naczyniach, na które naniesiono znak zgodnie z wymaganiami 
określonymi w art. 83 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, a znak ten wskazano w rubryce 
I.27; 

II.2.5. is/are transported in a container which: 
II.2.5. jest/są przewożone w pojemniku, który: 

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 
number as indicated in Box I.19; 

II.2.5.1. został zaplombowany i opatrzony numerem przed wysyłką z centrum przechowywania materiału 
biologicznego pod nadzorem lekarza weterynarii centrum lub przez urzędowego lekarza 
weterynarii, a plomba jest opatrzona numerem podanym w rubryce 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. został oczyszczony i zdezynfekowany albo wyjałowiony przed użyciem bądź jest pojemnikiem 

jednorazowym;  
(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. został wypełniony czynnikiem kriogenicznym, którego nie wykorzystywano wcześniej do innych 

produktów.] 
(2)(8)[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed; 
(2)(8)[II.2.6. umieszcza się w słomkach lub innych naczyniach, które są dokładnie i hermetycznie zamknięte; 

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. jest/są przewożone w pojemniku, w którym są od siebie fizycznie oddzielone przez umieszczenie w 
oddzielonych komorach lub w dodatkowych woreczkach ochronnych.] 

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. 

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. 
Uwagi 
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COUNTRY/PAŃSTWO UNITED STATES Certificate model BOV-GP-STORAGE-ENTRY/Wzór świadectwa BOV-GP-STORAGE-ENTRY 

Niniejsze świadectwo zdrowia zwierząt przeznaczone jest do celów wprowadzania na terytorium Unii nasienia, oocytów 
i zarodków bydła, w tym w przypadku gdy Unia nie jest miejscem ostatecznego przeznaczenia tego nasienia oraz tych 
oocytów i zarodków. 

Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym świadectwie 
zdrowia zwierząt obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej. 

Niniejsze świadectwo zdrowia zwierząt wypełnia się zgodnie z uwagami dotyczącymi wypełniania świadectw 
przewidzianymi w rozdziale 4 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235. 
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. 

Część I: 
Rubryka I.11: „Miejsce wysyłki”: należy podać niepowtarzalny numer zatwierdzenia oraz nazwę i adres 

centrum przechowywania materiału biologicznego, z którego wysłano przesyłkę nasienia, 
oocytów lub zarodków. Wyłącznie centra przechowywania materiału biologicznego wymienione 
w wykazie zgodnie z art. 233 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 na stronie internetowej 
Komisji: 

  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
Rubryka I.12: „Miejsce przeznaczenia”: należy podać adres i niepowtarzalny numer rejestracyjny lub numer 

zatwierdzenia zakładu przeznaczenia przesyłki nasienia, oocytów lub zarodków. 

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
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Rubryka I.17:      „Dokumenty towarzyszące”: Numery odnośnych oryginałów świadectw muszą odpowiadać   
numerom seryjnym poszczególnych dokumentów urzędowych lub świadectw zdrowia     
towarzyszących nasieniu, oocytom lub zarodkom opisanym w części I z centrum pozyskiwania 
nasienia, w którym nasienie to pozyskano, lub zespołu pozyskiwania lub produkcji zarodków, który  
pozyskał lub wyprodukował te oocyty lub zarodki, lub zakładu przetwarzającego materiał 
biologiczny, w którym przetwarzano i przechowywano to nasienie, te oocyty lub zarodki, lub centrum 
przechowywania materiału biologicznego, w którym przechowywano to nasienie, te oocyty lub 
zarodki, do centrum przechowywania materiału biologicznego opisanego w rubryce I.11. Do 
świadectwa należy dołączyć oryginał każdego z tych dokumentów lub świadectw lub 

                                      jego kopię poświadczoną urzędowo. 
Rubryka I.19: Podać numer plomby. 
Rubryka I.24: Łączna liczba opakowań musi odpowiadać liczbie pojemników. 
Rubryka I.27: „Rodzaj”: należy wskazać, czy chodzi o: nasienie, zarodki uzyskane metodą in vivo, oocyty 

uzyskane metodą in vivo, zarodki wyprodukowane metodą in vitro czy zarodki poddane 
mikromanipulacji. 

  „Gatunek”: należy wybrać odpowiednio „Bos taurus”, „Bison bison” lub „Bubalus bubalis”. 
„Numer identyfikacyjny”: należy podać numer identyfikacyjny każdego zwierzęcia dawcy. 
„Znak identyfikacyjny”: należy wskazać znak, jakim opatrzono słomkę lub inne naczynia, w 
których umieszczono nasienie, oocyty lub zarodki z danej przesyłki.  
„Data pozyskania/produkcji”: należy wskazać datę pozyskania lub produkcji nasienia, oocytów 
lub zarodków z danej przesyłki.  
„Numer zatwierdzenia lub numer rejestracyjny zakładu/centrum”: należy podać 
niepowtarzalny numer zatwierdzenia centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to 
pozyskano, lub zespołu pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował 
te oocyty lub zarodki. 
„Ilość”: należy podać liczbę słomek lub innych naczyń opatrzonych takim samym znakiem. 

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. 
(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. 
Część II: 
(1) Wyłącznie centra przechowywania materiału biologicznego wymienione w wykazie zgodnie z art. 233 ust. 3 

rozporządzenia (UE) 2016/429 na stronie internetowej Komisji: 

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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  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
(2) Niepotrzebne skreślić. 
(3) Wyłącznie w przypadku państwa trzeciego, terytorium lub ich strefy z datą otwarcia zgodną z kolumną 9 tabeli 

w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404. 
(4) Wyłącznie zatwierdzone zakłady zajmujące się materiałem biologicznym wymienione w wykazie zgodnie z art. 233 ust. 

3 rozporządzenia (UE) 2016/429 na stronie internetowej Komisji: 
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 

(5) Wyłącznie państwo trzecie, terytorium lub ich strefa wymienione w załączniku IX do rozporządzenia wykonawczego 
(UE) 2021/404 i państwa członkowskie UE. 

(6) Do niniejszego świadectwa należy dołączyć oryginały dokumentów lub świadectw zdrowia lub poświadczone 
urzędowo kopie tych dokumentów towarzyszące nasieniu, oocytom lub zarodkom opisanym w części I z centrum 
pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano, lub zespołu pozyskiwania lub produkcji zarodków, który 
pozyskał lub wyprodukował te oocyty lub zarodki, lub zakładu przetwarzającego materiał biologiczny, w którym 
przetwarzano i przechowywano to nasienie, te oocyty lub zarodki, lub centrum przechowywania materiału 
biologicznego, w którym przechowywano to nasienie, te oocyty lub zarodki, do centrum przechowywania materiału 
biologicznego, z którego wysłano to nasienie, te oocyty lub zarodki, opisanego w rubryce I.11. 

(7) Dotyczy mrożonego nasienia, oocytów lub zarodków. 
(8) Dotyczy przesyłki, w której w jednym pojemniku umieszczono i przewożono nasienie, oocyty, zarodki uzyskane metodą 

in vivo, zarodki wyprodukowane metodą in vitro oraz poddane mikromanipulacji zarodki bydła. 

Official veterinarian/Urzędowy lekarz weterynarii 

Name (in capital letters)/ 
Imię i nazwisko (wielkimi 
literami) 

   

Date/Data  Qualification and title 
Kwalifikacje i tytuł  

Stamp/Pieczęć  Signature/Podpis  

Official veterinarian/Urzędowy lekarz weterynarii 

Name (in capital letters)/ 
Imię i nazwisko (wielkimi 
literami) 

   

Date/Data  Qualification and title/ 
Kwalifikacje i tytuł  

Stamp/Pieczęć  Signature/Podpis  
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