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KOKKUVÕTE

EUROOPA ELEKTROONILINE MAKSUKOGUMISTEENUS

2012. aastal kehtis 12 liikmesriigis erasõidukitele ja 22 liikmesriigis rasketele
kaubaveokitele maanteekasutusmaks. Tasuliste teede kogupikkus oli siis ligikaudu 72 000
kilomeetrit ja neist 60 %-l kasutati elektroonilist maksukogumissüsteemi. Koos talitlevad
need süsteemid parimal juhul riigi tasandil, ELi tasandil aga mitte. See takistab siseturu
toimimist.

Killustatuse vähendamiseks loodi direktiiviga 2004/52/EÜ Euroopa elektrooniline
maksukogumisteenus, et võimaldada teede kasutajatel tasuda maanteekasutusmaksu ja -
tasusid terves ELis ühe teenusepakkujaga sõlmitud lepingu alusel ja üheainsa sõidukisse
paigaldatud seadme abil. Euroopa Komisjoni otsusega 2009/750/EÜ kehtestati Euroopa
elektroonilise maksukogumisteenuse pakkujate ja teemaksu kogujate seadmete ja
töökorralduse koostalitluse saavutamiseks vajalikud üldnõuded. Eelmainitud direktiivi
kohaselt oleks Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus pidanud olema raskeveokite
jaoks kasutusvalmis hiljemalt 2012. aasta oktoobrist ja kõigile teiste sõidukiliikide jaoks
2014. aasta oktoobrist. On aga selgunud, et selle kasutuselevõtuga on veel probleeme.

KASUTUSEL OLEVAD TEHNOLOOGIAD

Praegu on kasutusel kuus põhilist elektroonilist tasu kogumise süsteemi:

1) Numbrimärgi automaatne tuvastamine (Automatic Number Plate Recognition – ANPR) on
juba väljakujunenud tehnoloogia, mis kasutab sõidukite tuvastamiseks videokaameraid.

2) Eriotstarbeliste lähitoimeseadmete (Dedicated Short-Range Communications – DSRC)
tehnoloogia põhineb kahesuunalisel raadiosidel tee äärde ja sõidukisse paigaldatud
seadmete vahel.

3) Raadiosagedustuvastus (Radio Frequency Identification – RFID) on USAs enim kasutust
leidnud maanteekasutusmaksu kogumise süsteem, mis tuvastab seadme raadiolainete abil.

4) Ülemaailmsel satelliitnavigatsioonisüsteemil (Global Navigation Satellite Systems –
GNSS) põhinev maanteekasutusmaksu kogumise tehnoloogia on alles kujunemisjärgus. See
mõõdab sõiduki asukohaandmete põhjal teekasutust ja arvutab välja tasu.

5) Sõidumeerikutel põhinev maksustamine on kasutusel Šveitsis. Sõiduki
läbisõidumõõdikuga elektrooniliselt ühendatud seade salvestab läbitud kilomeetrite arvu.

6) Mobiilsidevahenditel (GSM ja nutitelefonid) põhinevate süsteemide loomine on veel
algusjärgus, kuid nende potentsiaal on märkimisväärne.

Nimetatud tehnoloogiad erinevad üksteisest tehniliste omaduste, rakendamise, täpsuse,
kulukuse ja koostalitlusvõime poolest. Kõigi teiste lahendustega peale nende, mis
kasutavad sõidumeerikuid või mobiilsidevahendeid, on võimalik saavutada rohkem kui
99 %-line täpsus. Arvestada tuleb ka andmekaitsega. Kui ANPR ja GNSS süsteemidega
saab teha kindlaks sõidukijuhi isiku või tema liikumist pidevalt jälgida, siis DSRC, RFID ja
sõidumeerikutel põhinev tehnoloogia ei tohiks kasutajate eraelu puutumatust rikkuda.

Kulukuse poolest on nimetatud lahendused väga erinevad. DSRCi jaoks, mis on Euroopas
enim levinud elektrooniline maksukogumistehnoloogia, tuleb paigaldada teede äärde kallid
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seadmed. ANPRi jaoks tee äärde paigaldatavad seadmed ei ole nii kallid ja sõidukisse pole
vaja seadmeid paigaldada. Kuna RFID ei ole ELis laiemat kasutust leidnud, oleks selle
kasutuselevõtt teistest lahendustest kulukam. GNSS ja GSM tehnoloogia ei nõua suuri
kulutusi taristule, kuid GNSSi tuleks investeerida küllalt palju kasutuselevõtu käigus,
ennekõike kuluka tugiteenuste süsteemi loomiseks.

Kuigi DSRC ei ole väga hästi mugandatav, kasutatakse Euroopas seda elektroonilist
maksukogumistehnoloogiat kõige rohkem. See on ainuke süsteem, mille jaoks on olemas
Euroopa Standardikomitee standardid. ANPR on paindlik süsteem, mida on elektroonilise
maksukogumise rakendamiseks juba kombineeritud teiste lahendustega. Kuna
liikmesriikides on aga kasutusel erinevad numbrimärgid ja nende vaheline koostöö
rahvusvahelise numbrimärkide andmebaasi loomiseks võib osutuda keeruliseks, ei sobi see
tehnoloogia rahvusvahelise koostalitluse saavutamiseks. GNSS ja GSM on paindlikud ja
mugandatavad lahendused, kuid nende potentsiaali kahandavad vähene kasutusulatus ja
privaatsusega seotud probleemid.

Direktiivis 2004/52/EÜ pakutakse Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse jaoks välja
ainult DSRC, GNSS ja GSM/GPRS tehnoloogiaid. ANPR, RFID ja sõidumeerikud ei ole praegu
Euroopa elektroonilisele maksukogumisteenuse põhimõtetega kooskõlas.

KUJUNEMISJÄRGUS TEHNOLOOGIAD

Selleks et hinnata, millise tehnoloogiaga võiks Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus
tulevikus töötada, tuleb teha kindlaks, kas olemasolevad tehnoloogiad on vananenud, kas
on võimalik vähendada neile tehtavaid kulutusi, suurendada koostalitlusvõimet, tõhusust ja
täpsust ning milline on teiste sama valdkonna tehnoloogiate tase.

DSRC, GNSS ega ANPR ei ilmuta varajase iganemise märke. Kaameratehnoloogia
täiustumise tõttu võivad mõned ANPRi üksikosad osutuda iganenuks, kuid seadmeid saab
nende kasutusea lõpul ajakohastada. GSM võib osutuda iganenuks lähitulevikus, sest
arvatakse, et 2017. aastaks on Lääne-Euroopas 40 % mobiilisideabonemendi kasutajatest
Long Term Evolution tehnoloogiaga 4G võrgus ja suurem osa ülejäänud kasutajatest 3G
võrgus.

Sõidukisse paigaldatud ja tavapäraste tee äärde paigaldatud seadmetega seotud kulutused
lähiajal arvatavasti ei vähene, üleminek 3G ja 4G võrgule tähendab aga väiksemat
ühikuhinda iga edastatud andmepaketi kohta, mis vähemalt linnakeskkonnas suurendab
wifi ühendusel põhinevate tehnoloogiate kasutuspotentsiaali. Rakendamise kulusid saaks
vähendada, kui kõik liikmesriigid jagaksid omavahel sõidukite ja sõidukijuhtide
registreerimisandmeid ning ühtlustaksid selle, milliseid andmeid tõenduseks küsitakse.

Mitte ükski tehnoloogia, mida praeguse seisuga kavatsetakse kasutusele võtta, ei
suurendaks ELis koostalitlusvõimet. Uusi lahendusi võivad pakkuda nendega seotud
tehnoloogiad CVIS (Cooperative Vehicle Information Systems) ja CALM (Communications
Access for Land Mobiles) ning rakendused nagu sõidukite ja sõidukijuhtide andmete
telemaatiline haldamine, eCall ning kasutuspõhine kindlustus, mis toimib sündmussalvestite
abil.

Tublisti peaksid edasi arenema makseviisid, sest kasutusele tulevad mobiilset internetti
kasutavad digitaalsed kanalid, millest saab Euroopas põhiline kliendimaksete tegemise ja
sidepidamisvahend. Mobiiltelefoniga tehtavad kontaktivabad maksed, mis kasutavad
lähiväljasidet, parandavad sularahavabade tehingute kvaliteeti, sest tehingu käigus pole
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vaja avalikustada maksja isikut. See tehnoloogia aitaks lõpetada sularaha kasutamise,
vähendaks mikromaksete tehingukulusid ja võimaldaks kasutajatel tasuda teenuse eest
kohapeal, ilma et nad omaksid selleks eraldi kontot. Paljud eksperdid on seisukohal, et tänu
lähiväljaside tehnoloogiale teevad nutitelefonid võimalikuks ülemineku täielikult
elektroonilisele maksukogumisele.

EDASISED SAMMUD

Järgmistel aastatel tuleks pöörata tähelepanu järgnevatele poliitilistele eesmärkidele:

 Rakendada teekasutuse maksustamist ELis üldiselt ja ühtlustatult.

 Teha elektroonilisest maksukogumistehnoloogiast Euroopas levinuim
teekasutusmaksude ja -tasude kogumise viis.

 Võtta kogu ELis kasutuse ühtne leping ja ühtsed sõidukisse paigaldatavad seadmed.

 Vähendada maksukogumissüsteemide olelusringi kulusid.

Poliitikakujundajad peaks võtma arvesse järgnevat:

 Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse asjakohaseks rakendamiseks peavad
kasutajatel olema ühtsed ja võrdsed võimalused selle süsteemiga tutvuda.

 Et lihtsustada Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse kasutuselevõttu, tuleks
tehases või sõiduki registreerimise käigus sõidukisse paigaldatava seadme
kasutamine teha kasutajatele atraktiivseks ja võib-olla kohustuslikuks.

 Kõigi ühes autos paiknevate seadmete ja järelpaigaldatavate liideste
koordineerimine lihtsustaks Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse
kasutuselevõttu.

 Sõidukisse paigaldatava seadme ühitamine teiste navigatsiooni- ja sidesüsteemidega
aitaks kasutajatel elektroonilise maksukogumise lihtsamalt omaks võtta.

 Tagamaks, et andmekaitsele lähenetakse kõikjal ühtmoodi, tuleb leppida kokku,
milline teave avalikustatakse ja milline jääb konfidentsiaalseks.

 Piiranguid, mida kehtivad elektroonilise maksukogumise standardid võivad seada
edasiste meetmete võtmisele, tuleb iga juhtumi puhul käsitleda eraldi. Kõik
süsteemid ei pruugi edaspidi ühilduda, kuigi soovitavalt peaksid uued meetmed
võimaldama koostalitlust olemasolevate elektroonilise maksukogumise
süsteemidega.

Alljärgnevad praktilised küsimused tuleks uuesti läbi vaadata:

 Kasutusel olevad tehnoloogiad (teiste seas ANPR) vastavad enamusele Euroopas
teekasutuse maksustamisele esitatavatest tehnilistest nõuetest, kuid erinevad
üksteisest kulutõhususe poolest.

 Ettevõtjatel ja kasutajatel peaks olema õigus valida kõige lihtsam ja säästlikum
tehnoloogia, mille abil tasuda teekasutuse eest elektrooniliselt kogu ELis.

 Kasutusele tuleb võtta tõhusad tugiteenuste, ettevõtjatevahelise arveldamise ja
rakendamise süsteemid, mis ei suurenda oluliselt ettevõtjate ja Euroopa
elektroonilise maksukogumisteenuse pakkujate kulutusi maksude kogumisele.


