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CHAPTER 27: MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF 
HATCHING EGGS OF POULTRY OTHER THAN RATITES (MODEL ‘HEP’) „ROZDZIAŁ 27: WZÓR 

ŚWIADECTWA ZDROWIA ZWIERZĄT/ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DO CELÓW WPROWADZANIA NA 
TERYTORIUM UNII JAJ WYLĘGOWYCH DROBIU INNEGO NIŻ PTAKI BEZGRZEBIENIOWE (WZÓR „HEP”) 

COUNTRY PAŃSTWO UNITED STATES Animal health/official certificate to the EU Świadectwo zdrowia 
zwierząt/świadectwo urzędowe 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 Tranzyt I.22 � For internal market Rynek wewnętrzny 

 Third country 
Państwo trzecie 

ISO country code Kod 
ISO kraju I.23  

I.24 Total number of packages 
Łączna liczba opakowań I.25 Total quantity Łączna 

ilość I.26 Total net weight/gross weight (kg) 
Łączna masa netto/masa brutto (kg) 

I.27 Description of consignment Opis przesyłki 
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CN code Kod CN Species 
Gatunek 

Subspecies/Category 
Podgatunek/kategoria 

Identification 
system System 
identyfikacyjny 

Identification 
number Numer 
identyfikacyjny 

Quantity Ilość 
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COUNTRY PAŃSTWO UNITED STATES Certificate model Wzór świadectwa HEP 
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II. Health information Informacje dot. zdrowia 
II.a  

Certificate reference Nr 
referencyjny świadectwa 
  

II.b  IMSOC reference Nr 
referencyjny IMSOC 

II.1. Animal health attestation 
II.1. Poświadczenie zdrowia zwierząt 
 
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs(1) of poultry other than ratites described 
in this certificate: 
Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że jaja wylęgowe(1) drobiu innego niż 
ptaki bezgrzebieniowe, opisane w niniejszym świadectwie: 
 
II.1.1. come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate: 

(a) is authorised and listed in Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) 
2021/404 for entry into the Union of hatching eggs of poultry other than ratites; 

(b) carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance 
with Article 105(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692; 

(c) is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of 
Delegated Regulation (EU) 2020/692; 

(d) is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of 
Delegated Regulation (EU) 2020/692;  

II.1.1. pochodzą ze strefy o kodzie: _ _ - _ (2), która w dniu wystawienia niniejszego świadectwa: 
a) jest upoważniona do wprowadzania na terytorium Unii jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki 

bezgrzebieniowe i znajduje się w wykazie w części 1 załącznika V do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2021/404; 

b) prowadzi program nadzoru nad chorobami w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków 
zgodnie z art. 105 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692; 

c) jest uznawana za wolną od wysoce zjadliwej grypy ptaków zgodnie z art. 38 rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2020/692; 

d) jest uznawana za wolną od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu zgodnie z art. 39 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;  

 
II.1.2. come from the zone referred to in point II.1.1, in which:  
(3)either [(a) vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;] 
(3)(4)or [(a) vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a 

vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated 
Regulation (EU) 2020/692;] 

(3)either [(b) vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with 
both the general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is 
prohibited;] 

(3)(5)or [(b) vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with 
the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the 
hatching eggs: 
(i) come from flocks which: 

- have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 month prior 
to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union; 

- underwent a virus isolation test(6) for infection with Newcastle disease virus carried out 
on a random sample of cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock, not 
earlier than 2 weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the 
Union, and in which no avian paramyxoviruses with an ICPI of more than 0,4 were 
found; 
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- were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during 
the 2 weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union; 

- during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch 
to the Union, were not in contact with poultry which do not fulfil the conditions in first 
and second indenta bove; 

(ii) have not been in contact in the hatchery or during transport with poultry or hatching eggs 
not meeting the requirements set out in (i);] 

II.1.2. pochodzą ze strefy, o której mowa w pkt II.1.1, w której:  
(3) [a) nie wykonuje się szczepień przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków;] 
(3)(4)albo [a) wykonuje się szczepienia przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków zgodnie z programem 

szczepień spełniającym wymagania określone w załączniku XIII do rozporządzenia delegowanego 
(UE) 2020/692;] 

(3) [b) [zakazuje się szczepień przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu wykonywanych 
z zastosowaniem szczepionek, które nie spełniają kryteriów ogólnych lub kryteriów szczegółowych 
określonych w załączniku XV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;] 

(3)(5)albo [b) nie zakazuje się szczepień przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu wykonywanych 
z wykorzystaniem szczepionek, które spełniają jedynie kryteria ogólne określone w załączniku XV 
do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, a jaja wylęgowe: 
(iii) pochodzą ze stad, które: 

- w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą załadunku przesyłki w celu wysyłki do 
Unii nie zostały zaszczepione z wykorzystaniem takich szczepionek; 

- zbadano pod kątem zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu przy pomocy testu 
izolacji wirusa(6) przeprowadzonego na losowej próbie wymazów z kloaki pobranych 
od co najmniej 60 ptaków z każdego stada nie wcześniej niż 2 tygodnie przed datą 
załadunku przesyłki w celu wysyłki do Unii, który nie wykazał obecności 
paramyksowirusów ptasich o indeksie domózgowej zjadliwości (ICPI) 
przekraczającym 0,4; 

- utrzymywano w izolacji pod nadzorem urzędowym w zakładzie pochodzenia w okresie 
2 tygodni przed datą załadunku przesyłki w celu wysyłki do Unii; 

- w okresie 60 dni przed datą załadunku przesyłki w celu wysyłki do Unii nie miały 
kontaktu z drobiem, który nie spełniał warunków określonych powyżej w tiret 
pierwszym i drugim; 

(iv) w wylęgarni lub podczas transportu nie miały kontaktu z drobiem lub jajami wylęgowymi 
niespełniającymi wymogów określonych w ppkt (i);] 

 
II.1.3. come from the establishment, indicated in Box I.11: 
(3)(7)either [(a) which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance 

with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 7 of Commission 
Delegated Regulation (EU) 2019/2035 and the approval of which has not been suspended or 
withdrawn at the time the hatching eggs were collected;] 

(3)(8)or [(a) which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance 
with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 8 of Delegated 
Regulation (EU) 2019/2035 and the approval of which has not been suspended or withdrawn at the 
time the hatching eggs were collected;] 

(b) which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a 
system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated 
Regulation (EU) 2020/692; 

(c) which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, 
and information on, signs indicative the occurrence of diseases, including the relevant listed 
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at 
a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment; 
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(d) which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the 
listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the 
species and emerging diseases, at the time of dispatch of the hatching eggs to the Union; 

(e) within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring 
country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with 
Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of loading for dispatch to the Union; 

II.1.3. pochodzą z zakładu wskazanego w rubryce I.11: 
(3)(7) [a) zatwierdzonego przez właściwy organ państwa lub terytorium pochodzenia zgodnie 

z wymaganiami, które są co najmniej równie rygorystyczne jak wymagania określone w art. 7 
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035, a jego zatwierdzenie nie było zawieszone 
ani cofnięte w chwili pozyskania jaj wylęgowych;] 

(3)(8)albo [a) zatwierdzonego przez właściwy organ państwa lub terytorium pochodzenia zgodnie 
z wymaganiami, które są co najmniej równie rygorystyczne jak wymagania określone w art. 8 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035, a jego zatwierdzenie nie było zawieszone ani 
cofnięte w chwili pozyskania jaj wylęgowych;] 

b) który znajduje się pod kontrolą właściwego organu państwa lub terytorium pochodzenia i posiada 
system służący do prowadzenia i przechowywania dokumentacji zgodnie z art. 8 rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2020/692; 

c) w którym odbywają się regularne kontrole stanu zdrowia zwierząt przeprowadzane przez lekarza 
weterynarii w celu wykrycia objawów – i zebrania informacji na ich temat – wskazujących na 
wystąpienie chorób, w tym odpowiednich chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa 
w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, i nowo występujących chorób, 
a częstotliwość takich kontroli jest proporcjonalna do ryzyka stwarzanego przez dany zakład; 

d) który nie był objęty krajowymi środkami ograniczającymi z powodów związanych ze zdrowiem 
zwierząt, w tym z chorobami umieszczonymi w wykazie, o których mowa w załączniku I do 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 i które są istotne w przypadku określonych 
gatunków, oraz nowo występującymi chorobami, w chwili wysyłki jaj wylęgowych do Unii; 

e) wokół którego w promieniu 10 km, w stosownych przypadkach uwzględniając terytorium 
sąsiedniego państwa, nie stwierdzono ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ani zakażenia wirusem 
rzekomego pomoru drobiu w okresie co najmniej 30 dni przed datą załadunku w celu wysyłki do 
Unii; 

 
II.1.4. come from a flock which: 
II.1.4. pochodzą ze stada, które: 
 

(a) has remained in zone referred to in point II.1.1 for a continuous period of at least 3 months 
immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union; and 
where the flock was imported into the zone referred to in point II.1.1, the import took place in 
accordance with animal health requirements that are at least as stringent as the relevant 
requirements of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council and 
Delegated Regulation (EU) 2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed 
in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of 
breeding poultry other than ratites and productive poultry other than ratites; 

(a) pozostawało w strefie, o której mowa w pkt II.1.1, przez nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających datę załadunku jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii; oraz 
w przypadku gdy stado przywieziono do strefy, o której mowa w pkt II.1.1, przywóz odbył się 
zgodnie z wymaganiami w zakresie zdrowia zwierząt rygorystycznymi co najmniej w takim samym 
stopniu jak odpowiednie wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/429 oraz w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692, a strefę, z której 
przywieziono zwierzęta, umieszczono w wykazie w części 1 załącznika V do rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii drobiu 
hodowlanego i produkcyjnego innego niż ptaki bezgrzebieniowe; 
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(b) has been kept for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of loading 
of the hatching eggs for dispatch to the Union in an establishment: 
(i) in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has 

been reported for at least 21 days prior to the date of collection of the hatching eggs; 
(ii) in which: 
(3)either [infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was not confirmed 

during the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to 
the Union;] 

(3)or [infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was confirmed during 
the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the Union 
and the measures provided for in Article 107(d) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 
have been applied;] 

(iii) in which; 
(3)either [avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was not confirmed 

during the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to 
the Union;] 

(3)or [avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was confirmed 
during the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to 
the Union and the measures provided for in Article 107(e) of Delegated Regulation (EU) 
2020/692 have been applied;] 

(7) [(iv) approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance 
with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 8 of 
Delegated Regulation (EU) 2019/2035; 

(b) przez nieprzerwany okres co najmniej 6 tygodni bezpośrednio poprzedzających datę załadunku jaj 
wylęgowych w celu wysyłki do Unii utrzymywano w zakładzie: 
(j) w którym nie zgłoszono żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia wirusami nisko 

zjadliwej grypy ptaków w okresie co najmniej 21 dni przed datą pozyskania jaj 
wylęgowych; 

(ii) w którym: 
(3) [w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę pozyskania jaj wylęgowych w celu wysyłki 

do Unii nie potwierdzono zakażenia Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ani S. arizonae;] 
(3)albo [w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę pozyskania jaj wylęgowych w celu wysyłki 

do Unii potwierdzono zakażenie Salmonella Pullorum, S. Gallinarum lub S. arizonae oraz 
zastosowano środki przewidziane w art. 107 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/692;] 

(iii) w którym: 
(3) [w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę pozyskania jaj wylęgowych w celu wysyłki 

do Unii nie potwierdzono zakażenia mykoplazmozą drobiu (Mycoplasma gallisepticum i 
M. meleagridis);] 

(3)albo [w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę pozyskania jaj wylęgowych w celu wysyłki 
do Unii potwierdzono zakażenie mykoplazmozą drobiu (Mycoplasma gallisepticum i M. 
meleagridis) oraz zastosowano środki przewidziane w art. 107 lit. e) rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2020/692;] 

(7) [(iv) zatwierdzonym przez właściwy organ państwa lub terytorium pochodzenia zgodnie 
z wymaganiami, które są co najmniej równie rygorystyczne jak wymagania określone 
w art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035; 

(9) 

Name of establishment Nazwa 
zakładu 

Address Adres Approval number 
Numer zatwierdzenia 
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(v) the approval of which has not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs 

were collected; 
(vi) within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a 

neighbouring country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or 
infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of loading for 
dispatch to the Union; 

(vii) which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin 
and has a system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of 
Delegated Regulation (EU) 2020/692; 

(viii) which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the 
detection of, and information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including 
the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 
and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the 
establishment; 

(ix) which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including 
for the listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 
relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the hatching eggs 
to the Union;] 

(v) którego zatwierdzenie nie było zawieszone ani cofnięte w chwili pozyskania jaj 
wylęgowych; 

(vi) wokół którego w promieniu 10 km, w stosownych przypadkach uwzględniając terytorium 
sąsiedniego państwa, nie stwierdzono ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ani 
zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu w okresie co najmniej 30 dni przed datą 
załadunku w celu wysyłki do Unii; 

(vii) który znajduje się pod kontrolą właściwego organu państwa lub terytorium pochodzenia 
i posiada system służący do prowadzenia i przechowywania dokumentacji zgodnie z art. 8 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692; 

(viii) w którym odbywają się regularne kontrole stanu zdrowia zwierząt przeprowadzane przez 
lekarza weterynarii w celu wykrycia objawów – i zebrania informacji na ich temat – 
wskazujących na wystąpienie chorób, w tym odpowiednich chorób umieszczonych 
w wykazie, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/692, i nowo występujących chorób, a częstotliwość takich kontroli jest 
proporcjonalna do ryzyka stwarzanego przez dany zakład; 

(ix) który nie był objęty krajowymi środkami ograniczającymi z powodów związanych ze 
zdrowiem zwierząt, w tym z chorobami umieszczonymi w wykazie, o których mowa 
w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 i które są istotne 
w przypadku określonych gatunków, oraz nowo występującymi chorobami, w chwili 
wysyłki jaj wylęgowych do Unii;] 

 
 (3)either [(c) has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;] 
 (3)(4)or [(c) has been vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination 

programme which complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation 
(EU) 2020/692;] 

(3) [c) nie zostało zaszczepione przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków;] 
(3)(4)albo [c) zostało zaszczepione przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków zgodnie z programem szczepień 

spełniającym wymogi określone w załączniku XIII do rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/692;] 

 
 (3)either [(d) has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior 

to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union;] 
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 (3)or [(d) has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to 
the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with 
both the general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692; 

 (3) [d) w okresie 12 miesięcy przed datą załadunku przesyłki w celu wysyłki do Unii nie zostało 
zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu;] 

 (3)albo [d) w okresie 12 miesięcy przed datą załadunku przesyłki w celu wysyłki do Unii zostało zaszczepione 
przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu z zastosowaniem szczepionek, które 
spełniają zarówno kryteria ogólne, jak i szczegółowe określone w załączniku XV do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2020/692; 

(10) 

Identification 
of the flock 

Identyfikacja 
stada 

Age of 
the birds 

Wiek 
ptaków 

Date of 
vaccination 

Data 
szczepienia 

Name and type 
of virus strain 
used Nazwa 

i rodzaj 
wykorzystanego 
szczepu wirusa 

Batch 
number of 
the vaccine 

Numer partii 
szczepionki 

Name of 
the vaccine 

Nazwa 
szczepionki 

Manufacturer of the 
vaccine Producent 

szczepionki 

 

 

      

]] 
(e) underwent a disease surveillance programme that meets the requirements set out in Annex II to 

Delegated Regulation (EU) 2019/2035 and was found not to be infected or showed any grounds for 
suspecting any infection, by the following agents: 

(3)either [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (in case of Gallus 
gallus);] 

(3)or [Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum, 
Mycoplasma meleagridis and Mycoplasma gallisepticum (in case of Meleagris gallopavo);]  

(3)or [Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum (in case of Numida meleagris, Coturnix coturnix, 
Phasianus colchicus, Perdix perdix and Anas spp);]  

(f) had no contact with poultry or hatching eggs of a lower health status, or with captive or wild birds 
for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching 
eggs for dispatch to the Union; 

(g) did not show symptoms of transmissible diseases at the time of collection of the hatching eggs; 
e) zostało objęte programem nadzoru nad chorobami, który spełnia wymagania określone 

w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035, i stwierdzono, że nie 
jest zakażone lub że nie ma żadnej podstawy do podejrzenia u niego jakiegokolwiek zakażenia przez 
następujące czynniki: 

(3) [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum oraz Mycoplasma gallisepticum (w przypadku 
Gallus gallus);] 

(3)albo [Salmonella arizonae (grupa serologiczna O:18(k)), Salmonella Pullorum i Salmonella 
Gallinarum, Mycoplasma meleagridis oraz Mycoplasma gallisepticum (w przypadku Meleagris 
gallopavo);]  

(3)albo [Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum (w przypadku Numida meleagris, Coturnix 
coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix i Anas spp.);]  

f) nie miało żadnego kontaktu z drobiem ani jajami wylęgowymi o niższym statusie zdrowotnym ani 
z ptakami żyjącymi w niewoli lub dzikim ptactwem przez nieprzerwany okres co najmniej 6 tygodni 
bezpośrednio poprzedzających datę załadunku jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii; 

g) nie wykazywało objawów chorób przenośnych w momencie pozyskania jaj wylęgowych; 
 

(h) had been subjected to:  
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(3)either [a clinical inspection(11) within the period of 72 hours prior to the time of loading of the hatching 
eggs for dispatch to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, 
including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant 
for the species and emerging diseases;] 

(3)or [monthly clinical inspections(11), the most recent carried out within a period of 31 days prior to the 
time of loading of the consignment of hatching eggs for dispatch to the Union, for the purpose of 
the detection of signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases 
referred to in Annex I to Delegated Regulation 2020/692 and emerging diseases and it showed no 
disease symptoms or grounds for suspecting the presence of any of those diseases based on those 
clinical inspections, and on an evaluation of its current health status carried out by an official 
veterinarian in the third country or territory of origin or zone thereof, within a period of 72 hours 
prior to the time of loading of the consignment of hatching eggs for dispatch to the Union, as 
assessed by up-to-date information supplied by the operator and by documentary checks of the 
health and production records kept on the establishment, for the purpose of the detection of signs 
indicative of the occurrence of diseases, including emerging diseases and the relevant listed 
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation 2020/692]; 

h) poddano:  
(3) [kontroli klinicznej(11) w okresie 72 godzin przed załadunkiem jaj wylęgowych w celu wysyłki do 

Unii i nie stwierdzono żadnych objawów wskazujących na występowanie chorób, w tym chorób 
umieszczonych w wykazie, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/692 i które są istotne w przypadku określonych gatunków, ani nowo występujących chorób;] 

(3)albo [comiesięcznym kontrolom klinicznym(11), przy czym ostatnia kontrola została przeprowadzona 
w okresie 31 dni przed załadunkiem przesyłki jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii, aby wykryć 
objawy wskazujące na występowanie chorób, w tym odpowiednich chorób umieszczonych 
w wykazie, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, oraz 
nowo występujących chorób, i nie wykazało ono objawów choroby ani podstaw do podejrzenia 
występowania którejkolwiek z tych chorób na podstawie tych kontroli klinicznych ani na podstawie 
oceny jego obecnego statusu zdrowotnego przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii 
w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie, w okresie 72 
godzin przed załadunkiem przesyłki jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii, w oparciu o aktualne 
informacje dostarczone przez podmiot oraz w oparciu o kontrolę dokumentacji dotyczącej zdrowia 
i produkcji prowadzonej w zakładzie, w celu wykrycia objawów wskazujących na występowanie 
chorób, w tym nowo występujących chorób oraz odpowiednich chorób umieszczonych w wykazie, 
o których mowa w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;] 

 
II.1.5. were: 
(3)either [(a) not vaccinated against highly pathogenic avian influenza;] 
(3)(4)or [(a) vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme 

which complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 
2020/692;] 

(3)either [(b) not vaccinated against infection with Newcastle disease virus;] 
(3)or [(b) vaccinated against infection with Newcastle disease virus with vaccines that comply with the 

general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;] 
(c) marked using colour ink, with a stamp indicating the unique approval number of the establishment 

of origin; 
(d) disinfected in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory 

of origin; 
II.1.5.  
(3) [a) nie zostały zaszczepione przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków;] 
(3)(4)albo [a) zostały zaszczepione przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków zgodnie z programem szczepień 

spełniającym wymogi określone w załączniku XIII do rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/692;] 
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(3) [b) nie zostały zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu;] 
(3)albo [b) zostały zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu z zastosowaniem 

szczepionek, które spełniają kryteria ogólne oraz kryteria szczegółowe określone w załączniku XV 
do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;] 

(a) oznakowano przy użyciu kolorowego tuszu pieczęcią z niepowtarzalnym numerem zatwierdzenia 
zakładu pochodzenia; 

(b) zdezynfekowano zgodnie z instrukcjami właściwego organu państwa lub terytorium pochodzenia; 
 
II.1.6. were collected [on ___/___/____ (dd/mm/yyyy)](3) [from ___/___/____ (dd/mm/yyyy) to ___/___/____ 

(dd/mm/yyyy)] (3); (12)  

II.1.6. pozyskano [dnia ___/___/____ (dd/mm/rrrr)](3) [między dniem ___/___/____ (dd/mm/rrrr) a dniem 
___/___/____ (dd/mm/rrrr)](3); (12)  

 
II.1.7. are loaded for dispatch to the Union in containers which: 

(a) are constructed in such a way that the hatching eggs cannot fall out; 
(b) are designed to allow cleaning and disinfection;  
(c) contain only hatching eggs of the same species, category and type coming from the same 

establishment; 
(d) are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory 

of origin to avoid any possibility of substitution of the content; 
(e) are: 

(3)either [disposable, clean and used for the first time;] 
(3)or [cleaned and disinfected before loading of the hatching eggs in accordance with the instructions of 

the competent authority of the country or territory of origin;] 
(f) bear the information set out in Point 5 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 

relevant for hatching eggs of poultry; 
II.1.7. załadowano w celu wysyłki do Unii w pojemnikach, które: 

a) skonstruowano w taki sposób, aby jaja wylęgowe nie mogły wypaść; 
b) zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić oczyszczanie i dezynfekcję;  
c) zawierają wyłącznie jaja wylęgowe tego samego gatunku, kategorii i typu pochodzące z tego 

samego zakładu; 
d) zamknięto zgodnie z instrukcjami właściwego organu państwa pochodzenia lub terytorium 

pochodzenia, aby uniemożliwić jakąkolwiek podmianę zawartości; 
e)  

(3) [są pojemnikami jednorazowego użytku, są czyste i użyto ich po raz pierwszy;] 
(3)albo [zostały oczyszczone i zdezynfekowane przed załadunkiem jaj wylęgowych zgodnie z instrukcjami 

właściwego organu państwa pochodzenia lub terytorium pochodzenia;] 
f) opatrzono informacjami przewidzianymi w pkt 5 załącznika XVI do rozporządzenia delegowanego 

(UE) 2020/692 w odniesieniu do jaj wylęgowych drobiu; 
 
II.1.8. are loaded for dispatch to the Union in a means of transport which is constructed in accordance with 

II.1.7(a) and (b) and was cleaned and disinfected with a disinfectant authorised by the competent authority 
of the country or territory of origin and dried or allowed to dry immediately before loading of the hatching 
eggs for dispatch to the Union; 

II.1.8. załadowano w celu wysyłki do Unii do środka transportu skonstruowanego zgodnie z pkt II.1.7 lit. a) i b), 
który oczyszczono i zdezynfekowano z użyciem środka dezynfekującego dopuszczonego przez właściwy 
organ państwa pochodzenia lub terytorium pochodzenia i który wysuszono lub któremu pozwolono 
wyschnąć bezpośrednio przed załadunkiem jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii; 
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(13)[II.1.9. are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle 
disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation 
(EU) 2020/689, and they: 
(a) have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus; 
(b) come from flocks which: 

(3)either [have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus.] 
(3)or [have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with an inactivated vaccine.] 
(3)or [have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with a live vaccine at the 

latest 60 days prior to the date the eggs were collected.]] 
(13)[II.1.9. są przeznaczone do państwa członkowskiego, któremu przyznano status obszaru wolnego od zakażenia 

wirusem rzekomego pomoru drobiu bez szczepień zgodnie z art. 66 rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) 2020/689, oraz: 
a) nie zostały zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu; 
b) pochodzą ze stad, które: 

(3) [nie zostały zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu;] 
(3)albo [zostały zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu z wykorzystaniem 

szczepionki inaktywowanej;] 
(3)albo [zostały zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu z wykorzystaniem 

żywej szczepionki najpóźniej 60 dni przed datą pozyskania jaj.]] 
 
II.2. Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the hatching eggs] 
(14)[II.2.1. The Salmonella control programme referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the 

specific requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Commission Regulation (EC) 
No 1177/2006, have been applied to the parent flock of origin and this parent flock has been tested for 
Salmonella serotypes of public health significance: 

II.2. Poświadczenie zdrowia publicznego [*skreślić, gdy Unia nie jest miejscem ostatecznego przeznaczenia 
jaj wylęgowych] 

(14)[II.2.1. W stosunku do rodzicielskiego stada pochodzenia zastosowano program kontroli salmonelli, o którym 
mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003, oraz szczególne wymagania w zakresie stosowania 
środków przeciwdrobnoustrojowych i szczepionek określone rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1177/2006, a ponadto poddano to stado rodzicielskie badaniom na obecność serotypów Salmonella 
mających znaczenie dla zdrowia publicznego: 

 

Identification of 
the flock 

Identyfikacja stada 

Age of the 
birds Wiek 

ptaków 

Date of last sampling of 
the flock from which the 

testing result is 
known[dd/mm/yyyy] 

Data ostatniego pobrania 
próbek ze stada, dla 

których znane są wyniki 
badania [dd/mm/rrrr] 

Result of all testing in the 
flock(15) Wynik wszystkich 

badań ze stada(15) 

Positive 
Dodatni 

Negative 
Ujemny 

     

] 
(14)[II.2.2. Neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme 

referred to in point II.1.1.] 
(14)[II.2.2. W ramach programu kontroli, o którym mowa w pkt II.1.1, nie wykryto Salmonella Enteritidis ani 

Salmonella Typhimurium.] 
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(16)[II.2.3. If the Member State of destination is Finland or Sweden, the hatching eggs come from flocks which have 
tested negative for Salmonella in accordance with the rules laid down in Commission Decision 
2003/644/EC.] 

(16)[II.2.3. Jeżeli państwem członkowskim przeznaczenia jest Finlandia lub Szwecja, jaja wylęgowe pochodzą ze stad 
przebadanych z wynikiem ujemnym w kierunku salmonelli zgodnie z zasadami ustanowionymi w decyzji 
Komisji 2003/644/WE.] 

 

Notes: 

This animal health/official certificate is intended for entry into the Union of hatching eggs of poultry other than 
ratites, including when the Union is not the final destination of those germinal products. 

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 
animal health/official certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland. 

This animal health/official 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: 

Niniejsze świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe przeznaczone jest do celów wprowadzania na 
terytorium Unii jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe, w tym w przypadku gdy Unia nie jest 
miejscem ostatecznego przeznaczenia tego materiału biologicznego. 

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/świadectwie urzędowym obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej. 

Niniejsze świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe 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.8: Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V 

to Implementing Regulation (EU) 2021/404. 
Box reference I.27: “CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs 

Organisation: 04.07. 
“Category”: select one of the following: Pure line/grandparents/parents/laying 
pullets/others. 

Część I: 
Rubryka I.8: Podać kod strefy zamieszczony w kolumnie 2 tabeli w części 1 załącznika V do 

rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404. 
Rubryka I.27: »Kod CN«: użyć odpowiedniego kodu systemu zharmonizowanego (HS) Światowej 

Organizacji Celnej: 04.07. 
»Kategoria«: wybrać jedno spośród następujących: czysta linia/stado 
prarodzicielskie/stado rodzicielskie/młode kury nioski/inne. 

 
Part II: 
(1) Hatching eggs as defined in Article 4 of Regulation (EU) 2016/429. 
(2) Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation 

(EU) 2021/404. 
(3) Keep as appropriate. 
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(4) This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in 
accordance with a vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to 
Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation 
(EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table. 

(5) This guarantee is required only for hatching eggs coming from zones in which the use of vaccines against 
infection with Newcastle disease virus which comply only with the general criteria of Annex XV to 
Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and 
are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “B” in column 
6 of the table. 

(6) Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the 
country or territory of origin and testing should be carried out in an official laboratory designated in 
accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625. 

(7) Keep in case the hatching eggs are dispatched from a hatchery. 
(8) keep in case the hatching eggs are dispatched from the establishment of the flock of origin. 
(9) Indicate the name, address and approval number of the establishment were the flock of origin of the 

hatching eggs was kept during the 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs 
for dispatch to the Union. 

(10) To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus. 
(11) The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of 

origin or zone thereof. 
(12) The date(s) of collection cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the 

Union, or a date in a period when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the 
entry of these hatching eggs from that zone. 

(13) This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the 
status free from infection with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 
of Delegated Regulation (EU) 2020/689. 

(14) This guarantee applies only for hatching eggs belonging to the species of Gallus gallus and turkeys. 
(15) If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the parent flock, indicate 

as positive: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis. 
(16) Delete if consignment is not intended for Finland or Sweden. 
Część II: 
(1) Jaja wylęgowe zgodnie z definicją w art. 4 rozporządzenia (UE) 2016/429. 
(2) Kod strefy zamieszczony w kolumnie 2 tabeli w części 1 załącznika V do rozporządzenia wykonawczego 

(UE) 2021/404. 
(3) Niepotrzebne skreślić. 
(4) Dotyczy jedynie stref, w których wykonuje się szczepienia przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków 

zgodnie z programem szczepień spełniającym wymogi określone w załączniku XIII do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2020/692 i które znajdują się w wykazie w części 1 załącznika V do rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2021/404 z pozycją „A” w kolumnie 6 tabeli. 

(5) Gwarancja ta jest wymagana wyłącznie w odniesieniu do jaj wylęgowych pochodzących ze stref, w których 
nie ma zakazu stosowania szczepionek przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu, które 
spełniają jedynie kryteria ogólne określone w załączniku XV do rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/692, zgodnie z art. 37 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia, i które znajdują się w wykazie w części 1 
załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 z pozycją „B” w kolumnie 6 tabeli. 

(6) Badania należy przeprowadzić na próbkach pobranych przez właściwy organ lub pod kontrolą właściwego 
organu państwa lub terytorium pochodzenia, a także należy je przeprowadzić w laboratorium urzędowym 
wyznaczonym zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) 2017/625. 

(7) Zachować w przypadku, gdy jaja wylęgowe wysłano z wylęgarni. 
(8) Zachować w przypadku, gdy jaja wylęgowe wysłano z zakładu, z którego pochodziło stado pochodzenia. 
(9) Wskazać nazwę, adres i numer zatwierdzenia zakładu, w którym utrzymywano stado pochodzenia jaj 

wylęgowych w okresie 6 tygodni bezpośrednio poprzedzających datę załadunku jaj wylęgowych w celu 
wysyłki do Unii. 

(10) Wypełnić w przypadku, gdy zwierzęta zaszczepiono przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru 
drobiu. 
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(11) Kontrola kliniczna musi być przeprowadzona przez urzędowego lekarza weterynarii z państwa lub 
terytorium pochodzenia, lub z ich strefy. 

(12) Data lub daty pozyskania nie mogą być wcześniejsze niż data otrzymania zezwolenia przez strefę na 
wprowadzanie na terytorium Unii ani nie mogą przypadać w okresie, w którym obowiązują przyjęte przez 
Unię środki ograniczające w odniesieniu do wprowadzania takich jaj wylęgowych z tej strefy. 

(13) Gwarancja ta jest wymagana wyłącznie w odniesieniu do przesyłek przeznaczonych do państwa 
członkowskiego, któremu przyznano status obszaru wolnego od zakażenia wirusem rzekomego pomoru 
drobiu bez szczepień zgodnie z art. 66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689. 

(14) Gwarancja ta ma zastosowanie jedynie do jaj wylęgowych pochodzących od gatunku Gallus gallus oraz 
od indyków. 

(15) Zaznaczyć jako dodatni w przypadku co najmniej jednego dodatniego wyniku badań na obecność 
poniższych serotypów za życia stada rodzicielskiego: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow i Salmonella 
Infantis. 

(16) Skreślić, jeżeli miejscem przeznaczenia przesyłki nie jest Finlandia ani Szwecja. 
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