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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: 

- 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 

CAPÍTULO 47: MODELO DE CERTIFICADO SANITÁRIO PARA A ENTRADA NA 
UNIÃO DE REMESSAS DOS PRODUTOS GERMINAIS ENUMERADOS ABAIXO, 
EXPEDIDAS APÓS 20 DE ABRIL DE 2021 DO CENTRO DE ARMAZENAGEM DE 

PRODUTOS GERMINAIS: 
- sémen de bovinos colhido, transformado e armazenado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/429 

e o Regulamento Delegado (UE) 2020/692 após 20 de abril de 2021; 
- reservas de sémen de bovinos colhido, transformado e armazenado em conformidade com a Diretiva 

88/407/CEE do Conselho, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2003/43/CE do Conselho, após 31 
de dezembro de 2004 e antes de 21 de abril de 2021; 

- reservas de sémen de bovinos colhido, transformado e armazenado antes de 1 de janeiro de 2005 em 
conformidade com a Diretiva 88/407/CEE do Conselho, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 
93/60/CEE do Conselho; 

- oócitos e embriões de bovinos colhidos ou produzidos, transformados e armazenados em conformidade com 
o Regulamento (UE) 2016/429 e o Regulamento Delegado (UE) 2020/692 após 20 de abril de 2021; 

- reservas de embriões de bovinos obtidos in vivo, colhidos, transformados e armazenados em conformidade 
com a Diretiva 89/556/CEE antes de 21 de abril de 2021; 

- reservas de embriões de bovinos produzidos in vitro produzidos, transformados e armazenados em 
conformidade com a Diretiva 89/556/CEE antes de 21 de abril de 2021, concebidos utilizando sémen 
conforme com os requisitos da Diretiva 88/407/CEE do Conselho; 

- reservas de embriões de bovinos produzidos in vitro produzidos, transformados e armazenados em 
conformidade com a Diretiva 89/556/CEE antes de 21 de abril de 2021, concebidos utilizando sémen 
proveniente de centros de colheita ou de armazenagem de sémen aprovados pela autoridade competente do 
país exportador 
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(MODEL ‘BOV-GP-STORAGE-ENTRY’) / (MODELO «BOV-GP-STORAGE-ENTRY») 
COUNTRY  PAÍS UNITED STATES Animal health certificate to the EU Certificado sanitário para a UE 
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I.1 Consignor/Exporter 
Expedidor/Exportad
or 

  I.2 Certificate reference 
Referência do certificado 

I.2a IMSOC reference 
Referência IMSOC 

 Name Nome    
 Address Endereço  I.3 Central Competent Authority 

Autoridade central competente 
 QR CODE CÓDIGO 

QR 
  

 Country País 
ISO country code 
 Código ISO do país 

 
I.4 Local Competent Authority 

Autoridade local competente   

I.5 Consignee/Importer 
Destinatário/Importa
dor 

 I.6 Operator responsible for the consignment 
Operador responsável pela remessa 

 

 Name Nome   Name Nome  

 Address Endereço   Address Endereço  

 
Country País 

ISO country code 
Código ISO do 
país 

 Country País ISO country code 
Código ISO do país 

I.7 Country of origin País de 
origem 

ISO country code 
Código ISO do 
país 

I.9 Country of destination País de destino ISO country code 
Código ISO do país 

I.8 Region of origin Região de 
origem 

Code Código I.10 Region of destination Região de destino Code Código 

I.11 Place of dispatch 
Local de expedição 

 I.12 Place of destination Local de destino  

 Name Nome Registration/Approval No 
N.º de registo/de aprovação 

 Name Nome Registration/Approval No 
N.º de registo/de 
aprovação 

 Address Endereço   Address Endereço  

 Country País ISO country code Código 
ISO do país 

 Country País ISO country code 
Código ISO do país 

I.13 Place of loading Local de carregamento I.14 Date and time of departure Data e hora da partida 

I.15 Means of transport 
Meio de transporte   I.16 Entry Border Control Post Posto de controlo fronteiriço de 

entrada 

 � Aircraft 
Avião � Vessel Navio 

I.17 Accompanying documents 
Documentos de 
acompanhamento 
 

 

 � Railway 
Comboio 

� Road vehicle Veículo 
rodoviário 

 

Type Tipo Code Código 

 Identification Identificação 
 Country País ISO country code Código ISO 

do país 
 Commercial document 

reference Referência dos 
documentos comerciais 

 

I.18 Transport conditions 
Condições de transporte 

� Ambient  Ambiente � Chilled De 
refrigeração 

� Frozen De congelação 

I.19 Container number/Seal number Número do contentor/Número do selo 
 Container No N.º do contentor Seal No  N.º do selo  
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I.20 Certified as or for Certificado como/para 
  � Germinal products Produtos 

germinais 

  

I.21 � For transit Para trânsito I.22 � For internal market Para o mercado interno  

 Third country País 
terceiro 

ISO country code Código 
ISO do país I.23  

I.24 Total number of packages Número tota  
de embalagens I.25 Total quantity Quantidade total I.26  

I.27 Description of consignment Descrição da remessa 
CN code 
Código NC 

Species 
Espécie 

Subspecies/Category 
Subespécie/Categoria 

  
Identification number Número 
de identificação 

 
Quantity 
Quantidade 

        

Type Tipo  Approval or registration 
number of 
plant/establishment/centre 
Número de aprovação ou 
de registo da instalação/do 
estabelecimento/do centro 

 Identification 
mark Marca de 
identificação 

Date of collection/production 
Data de colheita/produção 

 Test Teste 
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COUNTRY PAÍS UNITED STATES Certificate model Modelo de certificado BOV-GP-STORAGE-ENTRY 
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II. Health information II. Informações 
sanitárias II.a  Certificate reference 

Referência do certificado II.b  IMSOC reference Referência 
IMSOC 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that: O abaixo assinado, veterinário oficial, certifica que: 
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: O centro de armazenagem de produtos germinais (1) descrito na casa I.11 onde o sémen(2)/ os 
oócitos(2)/ os embriões obtidos in vivo(2)/ os embriões produzidos in vitro(2)/ os embriões micromanipulados(2) a 
exportar para a União Europeia foi/foram armazenado(s): 
II.1.1. is located a third country, territory or zone thereof está situado num país terceiro, território ou respetiva 

zona 
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; autorizado para a 
entrada na União de sémen(2)/ oócitos(2)/ embriões(2) de bovinos e enumerado no anexo IX do 
Regulamento de Execução (UE) 2021/404 da Comissão; 

(2)either(2)quer [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;] onde a febre aftosa não foi comunicada durante um período de pelo 
menos 24 meses imediatamente antes da colheita(2)/ produção(2) do sémen(2) / dos oócitos(2)/ dos 
embriões(2) e até à data da sua expedição;] 

(2)or(2)quer [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;] onde a febre aftosa não foi 
comunicada durante um período com início na data(3) …………. (inserir data dd/mm/aaaa) 
imediatamente antes da colheita (2)/ produção(2) do sémen(2)/ dos oócitos(2)/ dos embriões(2) e até 
à data da sua expedição;] 

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; onde a infeção pelo vírus da peste bovina, a infeção pelo vírus da febre 
do vale do Rift, a peripneumonia contagiosa bovina e a dermatite nodular contagiosa não foram 
comunicadas durante um período de pelo menos 12 meses imediatamente antes da colheita(2)/ 
produção(2) do sémen(2) / dos oócitos(2)/ dos embriões(2) e até à data da sua expedição; 

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; onde não foi efetuada vacinação 
contra a febre aftosa, infeção pelo vírus da peste bovina, infeção pelo vírus da febre do vale do 
Rift e peripneumonia contagiosa bovina durante um período de pelo menos 12 meses 
imediatamente antes da colheita(2)/produção(2) do sémen(2)/ dos oócitos(2)/ dos embriões(2)e até à 
data da sua expedição, e não foram introduzidos animais vacinados no país terceiro, território 
ou zona durante esse período; 

II.1.2. is approved and listed by the competent authority of the third country or territory; foi aprovado e listado 
pela autoridade competente do país terceiro ou território; 

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.] cumpre os requisitos 
relativos às responsabilidades, aos procedimentos operacionais, às instalações e ao equipamento 
estabelecidos no anexo I, parte 5, do Regulamento Delegado (UE) 2020/686 da Comissão.] 

II.2. The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and O sémen(2)/os 
oócitos(2)/os embriões(2) descrito(s) na parte I destina(m)-se a reprodução artificial e 
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 
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COUNTRY PAÍS UNITED STATES Certificate model Modelo de certificado BOV-GP-STORAGE-ENTRY 

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, andfoi/foram colhido(s) ou produzido(s), transformado(s) e armazenado(s) num centro de 
colheita de sémen(2)(4)/ por uma equipa de colheita de embriões(2)(4)/ por uma equipa de produção de 
embriões(2)(4), e/ou transformado(s) e armazenado(s) num estabelecimento de transformação de produtos 
germinais(2)(4), e/ou armazenado(s) num centro de armazenagem de produtos germinais(2)(4) que cumpre(m) 
os requisitos estabelecidos no anexo I, parte 1(2)/parte 2(2)/parte 3(2)/parte 4(2)/parte 5(2) do Regulamento 
Delegado (UE) 2020/686, e 

(2)either(2)quer [located in the exporting country;] [situado(s) no país exportador;] 
(2)and/or(2)e/quer [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;]  [situado(s) em ………………………….(5), e 
foi/foram importado(s) para o país exportador em condições pelo menos tão rigorosas como as que se 
aplicam à entrada na União de sémen(2)/ oócitos(2) / embriões obtidos in vivo(2)/embriões produzidos in 
vitro(2)  de bovinos em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/429 e o Regulamento Delegado (UE) 
2020/692 da Comissão;] 

 
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: foi/foram transferido(s para o centro de armazenagem de produtos germinais descrito 
na casa I.11 em condições pelo menos tão rigorosas como as descritas no: 

(2)either(2)quer [Model BOV-SEM-A-ENTRY(4);] [Modelo BOV-SEM-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or(2)e/quer [Model BOV-SEM-B-ENTRY(4);] [Modelo BOV-SEM-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or(2)e/quer [Model BOV-SEM-C-ENTRY(4);] [Modelo BOV-SEM-C-ENTRY(4);] 
 (2)and/or(2)e/quer [Model 1 in Section A of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] [Modelo 1 do anexo II, 

parte 1, secção A, da Decisão 2011/630/UE(4);] 
(2)and/or(2)e/quer [Model 2 in Section B of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] [Modelo 2 do anexo II, 

parte 1, secção B, da Decisão 2011/630/UE(4);] 
 (2)and/or(2)e/quer [Model 3 in Section C of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] [Modelo 3 do anexo II, 

parte 1, secção C, da Decisão 2011/630/UE(4);] 
(2)and/or(2)e/quer [Model BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);] [Modelo BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or(2)e/quer [Model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);] [Modelo BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or(2)e/quer [Model BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);] [Modelo BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);] 
(2)and/or(2)e/quer [Model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);] [Modelo BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);] 
(2)and/or(2)e/quer [Model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);] [Modelo BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);] 
(2)and/or(2)e/quer [Model BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]] [Modelo 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; foi/foram colhido(s), transformado(s) e armazenado(s) 
em conformidade com os requisitos de saúde animal estabelecidos no anexo III do Regulamento Delegado 
(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; 
é/são colocado(s) em palhinhas ou outras embalagens nas quais é aplicada a marca em conformidade com 
os requisitos previstos no artigo 83.º, alínea a), do Regulamento Delegado (UE) 2020/692 e essa marca é 
indicada na casa I.27; 

II.2.5. is/are transported in a container which: é/são transportado(s) num contentor que: 
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; foi selado e numerado antes da expedição do centro de 
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armazenagem de produtos germinais sob a responsabilidade do veterinário do centro, ou por 
um veterinário oficial, e o selo ostenta o número indicado na casa I.19; 

II.2.5.2. has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container; foi 
limpo e desinfetado ou esterilizado antes da utilização, ou é um contentor descartável; 

(2)(7)[II.2.5.3. has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other 
products.] foi enchido com um agente criogénico que não foi usado anteriormente para outros 
produtos.] 

(2)(8)[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed; é/são colocado(s) em 
palhinhas ou outras embalagens seladas hermeticamente e de forma segura; 

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.] é/são transportado(s) num contentor onde são separados entre 
si por compartimentos físicos ou sendo colocados em sacos de proteção secundários.] 

Notes Notas 

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. O presente certificado sanitário 
destina-se à entrada de sémen, oócitos e embriões de bovinos na União, incluindo quando a União não é o destino final do 
sémen, dos oócitos e dos embriões. 

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. Em conformidade com o Acordo sobre a Saída do Reino Unido da Grã-
Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica, nomeadamente o 
artigo 5.º, n.º 4, do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, em conjugação com o seu anexo 2, as referências à União 
Europeia no presente certificado sanitário incluem o Reino Unido no que diz respeito à Irlanda do Norte. 

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. O presente certificado sanitário deve ser 
preenchido em conformidade com as notas relativas ao preenchimento dos certificados incluídas no anexo I, capítulo 4, do 
Regulamento de Execução (UE) 2020/2235 da Comissão. 
Part I: Parte I: 
Box reference I.11: Casa 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: «Local de expedição»: indicar o 
número de aprovação único, o nome e o endereço do centro de armazenagem de produtos 
germinais que expede a remessa de sémen, oócitos e/ou embriões. Apenas centros de 
armazenagem de produtos germinais constantes da lista prevista no artigo 233.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) 2016/429, disponível no sítio Web da Comissão: 

  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.  
Box reference I.12: Casa 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. 
«Local de destino»: indicar o endereço e o número único de registo ou de aprovação do 
estabelecimento de destino da remessa de sémen, oócitos e/ou embriões. 

Box reference I.17: Casa 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 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
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this certificate. «Documentos de acompanhamento»: os números dos certificados originais 
associados devem corresponder ao número de série dos documentos oficiais individuais ou dos 
certificados sanitários que acompanharam o sémen, os oócitos e/ou os embriões descrito(s) na 
parte I a partir do centro de colheita de sémen onde o sémen foi colhido, e/ou da equipa de 
colheita e/ou produção de embriões que colheu ou produziu os oócitos e/ou os embriões, e/ou 
do estabelecimento de transformação de produtos germinais onde o sémen, os oócitos ou os 
embriões foram transformados e armazenados, e/ou do centro de armazenagem de produtos 
germinais onde o sémen, os oócitos ou os embriões foram armazenados, até ao centro de 
armazenagem de produtos germinais descrito na casa I.11. Os originais desses documentos ou 
certificados ou as respetivas cópias autenticadas devem ser anexados ao presente certificado. 

Box reference I.19: Casa I.19: Seal number shall be indicated. Indicar o número do selo. 
Box reference I.24: Casa I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers. O número total 

de embalagens corresponde ao número de contentores. 
Box reference I.27: Casa 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. «Tipo»: especificar 
se se trata de sémen, embriões obtidos in vivo, oócitos obtidos in vivo, embriões produzidos in 
vitro ou embriões micromanipulados. 

  «Espécie»: selecionar entre «Bos taurus», «Bison bison» ou «Bubalus bubalis», conforme 
adequado. 
«Número de identificação»: indicar o número de identificação de cada animal dador. 
«Marca de identificação»: indicar a marca da palhinha ou de outras embalagens onde o sémen, 
os oócitos e/ou os embriões da remessa são colocados.  
«Data de colheita/produção»: indicar a data em que o sémen, os oócitos e/ou os embriões da 
remessa foi/foram colhido(s) ou produzido(s).  
«Número de aprovação ou de registo da instalação/do estabelecimento/do centro»: indicar o 
número de aprovação único do centro de colheita de sémen onde o sémen foi colhido e/ou da 
equipa de colheita e/ou produção de embriões que colheu ou produziu os oócitos ou embriões. 
«Quantidade»: indicar o número de palhinhas ou outras embalagens com a mesma marca. 

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

Commission website: Apenas centros de armazenagem de produtos germinais constantes da lista prevista no 
artigo 233.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 2016/429, disponível no sítio Web da Comissão: 

  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
(2) Delete if not applicable. Suprimir se não for aplicável. 
(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. Apenas para um país terceiro, território ou respetiva zona 
com uma data de início em conformidade com a coluna 9 do quadro do anexo II, parte 1, do Regulamento de Execução 
(UE) 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. Apenas 

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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estabelecimentos aprovados de produtos germinais constantes da lista prevista no artigo 233.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) 2016/429, disponível no sítio Web da Comissão: 
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. Apenas um país terceiro, território ou respetiva zona enumerados no anexo IX do Regulamento 
de Execução (UE) 2021/404 e os Estados-Membros da UE. 

(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. Os originais dos documentos ou dos certificados sanitários ou as respetivas cópias autenticadas 
que acompanharam o sémen, os oócitos ou os embriões descritos na parte I a partir do centro de colheita de sémen 
onde o sémen foi colhido, e/ou da equipa de colheita ou produção de embriões que colheu ou produziu os oócitos e/ou 
os embriões, e/ou do estabelecimento de transformação de produtos germinais onde o sémen, os oócitos ou os 
embriões foram transformados e armazenados, e/ou do centro de armazenagem de produtos germinais onde o sémen, 
os oócitos ou os embriões foram armazenados, até ao centro de armazenagem de produtos germinais de expedição do 
sémen, dos oócitos e/ou dos embriões descrito na casa I.11. devem ser anexados ao presente certificado. 

(7) Applicable for frozen semen, oocytes or embryos. Aplicável a sémen, oócitos ou embriões congelados. 
(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. Aplicável a remessas em que 
sémen, oócitos, embriões obtidos in vivo, embriões produzidos in vitro e embriões micromanipulados de bovinos são 
colocados e transportados num mesmo contentor. 

Official veterinarian Veterinário oficial 

Name (in capital letters) 
Nome (em maiúsculas)    

Date Data  Qualification and title Cargo e 
título  

Stamp Carimbo  Signature Assinatura  

Official veterinarian Veterinário oficial 

Name (in capital letters) 
Nome (em maiúsculas)    

Date Data  Qualification and title Cargo e 
título  

Stamp Carimbo  Signature Assinatura  
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