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ОБОБЩЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКАТА УСЛУГА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПЪТНО ТАКСУВАНЕ

През 2012 г. в дванадесет държави членки частните автомобили бяха обложени с такси
за ползване на пътищата, а тежкотоварните превозни средства – в двадесет и две.
Общо мрежата, за която се прилага пътна такса, е с дължина приблизително
72,000 км, от които 60% са оборудвани с електронни системи за пътно таксуване. В
най-добрия случай тези системи са оперативно съвместими на национално равнище, но
не и на равнище ЕС. Това създава пречки за функционирането на вътрешния пазар.

Директива 2004/52/ЕО беше приета, за да поправи тази разпокъсаност посредством
създаването на европейска услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ), за да се
даде възможност на участниците в движението да плащат пътните такси в целия ЕС
чрез договор с един доставчик на ЕУЕПТ и с едно единствено бордово устройство. С
Решение № 2009/750/ЕО на Комисията се определят общите изисквания, необходими,
за да се постигне оперативна съвместимост между доставчиците на ЕУЕПТ и
оборудването и процедурите за контрол на операторите, събиращи пътни такси.
Съгласно горепосочената директива ЕУЕПТ следваше да е на разположение за по-
тежките превозни средства най-късно от октомври 2012 г. и следва да се предложи на
всички други типове превозни средства от октомври 2014 г. Изглежда обаче, че
разгръщането на ЕУЕПТ продължава да бъде проблем.

ТЕХНОЛОГИИТЕ ПОНАСТОЯЩЕМ

Понастоящем са в употреба шест основни системи за електронно събиране на такси:

1) Автоматично разпознаване на регистрационните номера (ANPR) — напреднала
технология, които използва видео камери за идентификация на превозното средство.

2) Специална технология за съобщения на малки разстояния (DSRC) — въз основа на
двупосочна радиовръзка между инсталирано крайпътно оборудване (RSE) и мобилно
устройство, монтирано в превозното средство (OBU).

3) Радиочестотна идентификация (RFID) — най-често използваната система за
събиране на пътни такси в САЩ, която се основава на радиовълни за идентифициране
на устройства.

4) Глобална навигационна спътникова система (ГНСС) за целите на пътното таксуване
— нова технология, която използва данните за позицията на превозното средство за
измерване на използването на пътя с цел определяне на таксата.

5) Таксуване въз основа на тахограф – системата, използвана в Швейцария –
изминатият от ползващото лице път се записва посредством бордово устройство,
свързано по електронен път с километража на превозното средство.

6) Системи за събиране на пътни такси посредством мобилни комуникации (GSM и
смартфони) – все още в зародишна фаза, но със значителен потенциал за в бъдеще.
Тези технологии се различават по резултати, прилагане, точност, оценяване на
разходите и оперативната съвместимост. Вариантите, различни от тахографското
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таксуване и GSM/смартфон таксуването за изминат участък, могат да гарантират
степен на точност от над 99%. Друг въпрос е защита на данните: ANPR и ГНСС могат
да дадат възможност за разпознаването или постоянното проследяване на шофьорите,
докато технологиите DSRC, RFID и тахографското таксуване изглежда не засягат
личния живот на потребителите.

Разходите за тези варианти се различават значително. DSRC – най-широко приетата
технология за електронно пътно таксуване (ЕПТ) в Европа, изисква монтирането на
скъпо крайпътно оборудване. ANPR изисква не толкова скъпо крайпътно оборудване и
не изисква бордови уреди. RFID не беше широко приложена в ЕС и във връзка с това
инсталационните разходи за нея биха били по-високи от други решения. Вариантът с
ГНСС и GSM е по-евтин от инфраструктурна гледна точка, въпреки че ГНСС ще изисква
по-високо равнище на инвестиции по време на началната фаза и по-специално във
връзка със създаването на скъпа система за сродни и поддържащи услуги (бекофис).

DSRC е с ниско равнище на адаптивност, въпреки че това е най-широко приетата
технология за ЕПТ и е единственото решение, за което има налични стандарти на
Европейския комитет по стандартизация (CEN). ANPR е гъвкава система, която вече е
била съчетавана с други възможности за ЕПТ за целите на правоприлагането, но
липсата на стандартизация на регистрационните номера и предизвикателствата,
свързани със сътрудничеството на държавите членки за създаване на международна
база данни на регистрационните номера означават, че пътното видео таксуване не е
подходящата технология за постигане на международна оперативна съвместимост.
ГНСС и GSM са гъвкави и приспособими варианти, но тяхната ниска степен на
навлизане и съображенията за защита на личните данни също така ограничават
потенциала им.

DSRC, ГНСС и GSM/GPRS са единствените технологии, предложени за ЕУЕПТ в
Директива 2004/52/ЕО. ANPR, радиочестотната идентификация и тахографите
понастоящем не може да се считат за съвместими с ЕУЕПТ.

НОВОВЪЗНИКВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

С цел да се оцени кои технологии биха могли да играят роля в бъдещата ЕУЕПТ, трябва
да бъдат зададени редица въпроси с цел да се разбере дали съществуващите
технологии са остарели, дали са налице възможности за намаляване на разходите,
подобряване на оперативната съвместимост, подобрени резултати и точност, и какво е
състоянието на останалите технологии в същата сфера.

DSRC, ГНСС и ANPR не показват признаци на възможно преждевременно излизане от
употреба. Техническите подобрения на видеокамерите могат да направят някои от
конкретните компоненти на ANPR остарели, но отделните устройства могат да бъдат
обновени при изтичането на експлоатационния им цикъл. GSM могат да излязат от
употреба в близко бъдеще: до 2017 г. 40% от потребителите на мобилни
телекомуникационни услуги в Западна Европа се очаква да бъдат на 4G „Long Term
Evolution“, а по-голямата част от останалите потребители – на 3G.

Не се очаква разходите, свързани с бордовите устройства и традиционното крайпътно
оборудване, да спаднат значително в близко бъдеще, докато миграцията към 3G и 4G
предвижда по-ниска единична цена за прехвърлен пакет данни, като се увеличава
потенциалът за използване на технологии въз основа на безжични мрежи (WiFi) поне в



Европейската услуга за електронно пътно таксуване
____________________________________________________________________________________________

5

градските райони. Разходите за прилагането също така могат да се намалят чрез
паневропейски обмен на регистрационни данни на превозни средства и шофьори,
както и чрез общи стандарти за данните, изисквани като доказателство.

Никоя от предвидените понастоящем технологии няма да повиши оперативната
съвместимост в ЕС. Нови възможности могат да дойдат от подобни технологии, като
например кооперативна информационна система за превозни средства (CVIS) и зони за
достъп до комуникации за наземни мобилни устройства (CALM), и приложения, като
например телематика за управление на превозни средства и шофьори, системата eCall
и застраховки в зависимост от употребата (UBI), които ползват устройства за
записване на данни от произшествия (EDR).

Очаква се значителен напредък в начините на плащане, с приемането на цифрови
канали за разплащане, които използват мобилен интернет, когато те станат основен
начин за клиентски плащания и съобщения в Европа. Безконтактните плащания чрез
мобилен телефон при използването на технологията „Near Field Communication“ (NFC)
– поле за пренос на данни на близко разстояние – дават възможност за по-добри
безкасови трансакции, тъй като не е необходимо самоличността на дадено лице да се
разкрива по време на трансакцията. Чрез премахване на касовите плащания и
намаляване на разходите за преводи на микроплащания, тази технология би могла да
даде възможност на потребителите да плащат за ползването на дадено физическо
място, без да е необходимо да имат потребителски профил за таксуване. Много
експерти твърдят, че чрез използване на технологията NFC, смартфоните ще улеснят
преминаването към изцяло електронно събиране на такси за изминато разстояние.

ПЕРСПЕКТИВИ

Следните по-широки цели на политиката следва да бъдат разгледани през идните
години:

 всеобщо и хармонизирано прилагане на пътните такси в ЕС,

 ЕПТ да стане най-често срещаният начин за събиране на такси за изминат
участък и на пътни такси в Европа,

 да се създаде един единствен договор и едно-единствено бордово устройство,
валидни на цялата територия на ЕС,

 да се сведат до минимум разходите за жизнения цикъл на системите за
събиране на пътни такси.

Политиците следва да обмислят следните въпроси:

 Съответното прилагане на ЕУЕПТ изисква равнопоставено и хармонизирано
въвеждане на устройствата за събиране на пътни такси за потребителите.

 Инсталирането на бордовото устройство, по време на производството или при
процеса на регистрация на превозното средство, да стане както привлекателна
възможност за крайния потребител, така и евентуално да бъде задължително, с
цел да се улесни разпространението на ЕУЕПТ.
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 Координирането на всички бордови съоръжения и интерфейси за модернизация
в рамките на автомобила би направило по-лесно въвеждането на ЕУЕПТ.

 Съгласуваното използване на бордовите устройства с други навигационни и
комуникационни системи би улеснило приемането на ЕПТ от страна на
потребителите.

 За да се гарантира хармонизиран подход към неприкосновеността на личните
данни, са необходими споразумения относно информацията, която следва да
бъде предоставяна и която следва да остане поверителна.

 Потенциалните ограничения на съществуващите стандарти за ЕПТ върху
бъдещите мерки следва да бъдат разглеждани за всеки отделен случай. Не
всички решения ще могат да продължат да са съвместими, въпреки че е
желателно новите мерки да бъдат оперативно съвместими със съществуващите
системи за ЕПТ.

Следва да се преразгледат следните практически аспекти:

 Настоящите технологии (включително ANPR) спазват повечето от изискванията
за таксуване на пътищата в Европа на техническо равнище, но не са еднакво
ефективни от гледна точка на разходите.

 Операторите и потребителите следва да имат правото да изберат най-лесната за
ползване и най-икономичната технология за заплащане по електронен път на
таксите за изминат участък на цялата територия на ЕС.

 Трябва да се създадат ефикасен бекофис и системи за заплащане и гарантирано
прилагане на събирането на такси за изминато разстояние между операторите,
без това да доведе до значителни допълнителни разходи за операторите,
събиращи таксите за изминато разстояние, или за доставчиците на услугата
ЕУЕПТ.


