Do wiadomości przewoźników i eksporterów
Od dnia 15 maja 2013 uzyskanie certyfikatu mycia, umożliwiającego bezpośrednią jazdę do duńskich
gospodarstw hodowlanych, wymaga podawania danych GPS dot. położenia.
Jeżeli z danych GPS wynika, że samochód przebywał w kraju wysokiego ryzyka, wydawany jest czerwony
certyfikat oznaczający, że pojazd po umyciu i odkażeniu musi przejść 48-godzinną kwarantannę przed
skierowaniem się do duńskiego gospodarstwa hodowlanego.
Jeżeli z danych GPS wynika, że samochód przebywał w obszarze szczególnie wysokiego ryzyka, lub jeśli dane
GPS nie zostaną udostępnione, wydawany jest czarny certyfikat oznaczający, że pojazd po umyciu i
odkażeniu musi przejść 7-dobową (168-godzinną) kwarantannę przed skierowaniem się do duńskiego
gospodarstwa hodowlanego.
Nie dotyczy to miejsc gromadzenia zwierząt. Pojazdy typu 1, które 1 kwietnia 2013 miały certyfikat
zgodności z normą przewozową DANISH są zwolnione z obowiązku udostępniania danych GPS.
Należy też poinformować myjnię o eksporterze obsługiwanym w następnym transporcie. Eksporter ten
uzyska wówczas dostęp do wystawionego certyfikatu mycia, znajdującego się w bazie danych o
certyfikatach. Ułatwi to mu zachowanie zgodności z przepisami o 48-godzinnej lub 7-dniowej kwarantannie.
Dane GPS należy udostępniać w formacie zgodnym z poniższymi specyfikacjami:
Omówienie formatu
Dane GPS przesyłane są w formacie XML do sieciowego serwisu Rady ds. Rolnictwa i Żywności. Dane
wysyłane są w stałych odstępach czasu wynoszących od 10 do 30 minut.
Komunikat XML nie może zawierać błędów składniowych. Należy go wysyłać metodą POST na następujący
adres URL:
http://www.vaskecert.dk/VCR/ImportGPS
Przykład komunikatu XML:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<gpsdata>
<company>Przewoźnik Adam Sp. z o.o.</company>
<vvvono>1234</vvvono>
<type>1</type>
<regno>AAA 12 34 56</regno>
<regno2>123-456</regno2>
<datetime>20130301120000</datetime>
<coord>54.956000,8.868749</coord>
<country>PL</country>
<vehicleno>123</vehicleno>

<supplier>Firma GPS</supplier>
</gpsdata>

Omówienie pól i zw. z nimi wymogów
Company
Nazwa firmy przewoźnika.

Vvvono
Numer VVVO (nr autoryzacji).

Type
Typ pojazdu podany w postaci kodu:
1 = ciągnik siodłowy
2 = naczepa
10 = ciężarówka
11 = przyczepa

Regno
Numer rejestracyjny pojazdu.

Datetime
Data i czas w formacie RRRRMMDDGGMMSS.
Strefa czasowa: CET (czas środkowoeuropejski)
Coord
Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna w stopniach. Stopnie należy oddzielić
przecinkiem. Poprawny format: 54.956000,8.868749
Country
Kod ISO 2 danego kraju (np. DK, DE, PL).
Vehicleno
Numer pojazdu.

Supplier
Przedsiębiorstwo udostępniające dane GPS.
W razie pytań prosimy o kontakt transport@seges.dk, +4533394054

