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SANTRAUKA

EUROPOS ELEKTRONINĖS RINKLIAVOS PASLAUGA

2012 m. kelių mokesčiai asmeninėms transporto priemonėms buvo taikomi dvylikoje
valstybių narių, o sunkiasvorių krovinių transporto priemonėms – dvidešimt dvejose
valstybėse narėse. Mokamų kelių tinklas bendrai buvo apie 72 000 km ilgio, 60 proc. šio
tinklo buvo įrengtos elektroninės rinkliavos sistemos. Geriausiu atveju šios sistemos yra
sąveikios nacionaliniu lygmeniu, bet ne ES lygmeniu. Tai trukdo vidaus rinkos veikimui.

Siekiant pašalinti šį susiskaidymą ir pradėti teikti Europos elektroninės rinkliavos paslaugą
(EERP), kad kelių eismo dalyviai mokesčius ir rinkliavas visoje ES galėtų sumokėti sudarę
sutartį su vienu EERP paslaugų teikėju ir naudodamiesi vienu transporto priemonėje įrengtu
įrenginiu, buvo priimta Direktyva 2004/52/EB. Komisijos sprendimu 2009/750/EB buvo
nustatyti bendrieji reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti EERP teikėjų ir rinkliavos rinkėjų
įrangos bei procedūrų sąveikumą. Pagal minėtą direktyvą sunkiasvorėms transporto
priemonėms EERP turėtų būti pradėta teikti vėliausiai nuo 2012 m. spalio mėn., o visų rūšių
transporto priemonėms turėtų būti pasiūlyta iki 2014 m. spalio mėn. Tačiau atrodo, kad
EERP įgyvendinimas tebekelia problemų.

DABARTINĖ TECHNOLOGIJA

Šiuo metu naudojamos šešios pagrindinės elektroninės mokesčių rinkimo sistemos:

1) automatinis automobilio registracijos numerio identifikavimas (ANPR) – brandi
technologija, kurią taikant vaizdo kameros naudojamos transporto priemonei identifikuoti;

2) specialusis trumpojo nuotolio ryšys (DSRC) – technologija, pagrįsta dvikrypčiu radijo
ryšiu tarp fiksuotos kelio įrangos (RSE) ir transporto priemonėje įrengto mobiliojo įrenginio
(OBU);

3) radijo dažninis atpažinimas (RFID) – JAV dažniausiai naudojama rinkliavų rinkimo
sistema, kurioje įrenginiai identifikuojami radijo bangomis;

4) globalių navigacijos palydovinių sistemų (GNSS) technologija, naudojama rinkliavų
rinkimui – besiformuojanti technologija, pagal kurią transporto priemonės vietos duomenys
naudojami kelio naudojimui išmatuoti ir mokesčiui nustatyti;

5) tachografu pagrįstas rinkliavų rinkimas – Šveicarijoje naudojama sistema, kurią taikant
kelių eismo dalyvio nuvažiuotas nuotolis nustatomas naudojantis transporto priemonėje
įrengtu įrenginiu, elektroniniu būdu prijungtu prie transporto priemonės odometro;

6) mobiliojo ryšio (GSM ir išmaniųjų telefonų) rinkliavų rinkimo sistemos – vis dar
tebekuriamos, tačiau turinčios reikšmingą potencialą ateityje.

Šios technologijos skiriasi našumu, vykdymo užtikrinimu, tikslumu, sąnaudomis ir
sąveikumu. Šios technologijos, išskyrus tachografą ir mokesčių rinkimą naudojantis GSM
ryšiu ir išmaniuoju telefonu, gali užtikrinti daugiau kaip 99 proc. tikslumą. Kita problema
yra duomenų apsauga: ANPR ir GNSS technologijos gali leisti atpažinti arba nuolat sekti
vairuotojus, o DSRC, RFID ir tachografu pagrįstos technologijos, atrodo, nedaro poveikio
vartotojų privatumui.
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Labai skiriasi šių technologijų sąnaudos. Norint naudotis plačiausiai Europoje paplitusia
elektroninio rinkliavų rinkimo technologija DSRC, reikia įrengti brangią kelio įrangą. ANPR
technologijai reikalinga „pigesnė“ kelio įranga ir nereikia įrengti įrenginių transporto
priemonėje. RFID technologija nėra plačiai naudojama ES, todėl jos įdiegimo sąnaudos būtų
didesnės nei kitų technologijų. GNSS ir GSM technologijos yra pigesnės infrastruktūros
požiūriu, nors GNSS technologijai reikėtų didesnių investicijų pradiniame etape, visų pirma
įrengiant brangią aptarnavimo sistemą.

DSRC technologija yra sunkiai pritaikoma, nors ji ir yra plačiausiai naudojama elektroninio
rinkliavų rinkimo technologija bei vienintelė technologija, kuriai nustatyti CEN standartai.
ANPR technologija – tai lanksti sistema, kuri jau derinta su kitomis elektroninio rinkliavų
rinkimo technologijomis vykdymo užtikrinimo tikslais, tačiau nestandartizuoti automobilių
registracijos numeriai ir valstybių narių bendradarbiavimo rengiant tarptautinę automobilių
registracijos numerių duomenų bazę sunkumai reiškia, kad mokesčių rinkimas naudojant
vaizdo kameras nėra tinkama technologija siekiant tarptautinio sąveikumo. GNSS ir GSM
yra lanksčios ir pritaikomos technologijos, tačiau mažas jų paplitimas ir privatumo
problemos taip pat riboja jų potencialą.

DSRC, GNSS ir GSM/GPRS yra vienintelės technologijos, kurios Direktyva 2004/52/EB
pasiūlytos naudoti teikiant EERP. ANPR, RFID ir tachografu pagrįstos technologijos šiuo
metu negali būti laikomos tinkamomis naudoti teikiant EERP.

BESIFORMUOJANČIOS TECHNOLOGIJOS

Siekiant geriausiai įvertinti, kurios technologijos galėtų būti taikomos teikiant būsimą EERP,
reikia atsakyti į keletą klausimų, kad būtų galima suprasti, ar esamos technologijos yra
pasenusios, ar yra galimybių sumažinti sąnaudas, pagerinti sąveikumą ir padidinti našumą
bei tikslumą ir kokios yra kitos moderniausios technologijos šioje srityje.

Nėra jokių požymių, kad DSRC, GNSS ir ANPR technologijos galėtų greitai tapti
pasenusiomis. Tobulėjant vaizdo kamerų technologijoms kai kurie konkretūs ANPR
komponentai galėtų tapti pasenusiais, tačiau pasibaigus naudojimo laikui įrenginius galima
atnaujinti. GSM gali tapti pasenusia technologija netolimoje ateityje: numatoma, kad iki
2017 m. 40 proc. Vakarų Europos mobilaus ryšio vartotojų naudosis 4G LTE ryšiu, o didžioji
dauguma kitų vartotojų – 3G ryšiu.

Nesitikima, kad artimiausioje ateityje reikšmingai mažėtų sąnaudos, susijusios su
transporto priemonėje įrengiamais įrenginiais ir tradicine kelio įranga, o perėjus prie 3G ir
4G technologijų įrenginio sąnaudos vienam perduotam duomenų paketui būtų mažesnės,
todėl būtų daugiau galimybių bent jau miestų teritorijose naudoti WiFi pagrįstas
technologijas. Vykdymo užtikrinimo sąnaudas taip pat būtų galima sumažinti visoje
Europoje bendrai naudojantis transporto priemonių ir vairuotojų registracijos duomenimis ir
taikant bendrus duomenų, pateikiamų kaip įrodymai, standartus.

Jokios šiuo metu numatomos technologijos nepadidintų sąveikumo ES. Naujų galimybių gali
suteikti susijusios technologijos, pvz., bendros transporto priemonių informacinės sistemos
(CVIS) ir ryšio prieigos prie sausumos judriojo ryšio tinklų (CALM) technologijos, ir
taikomosios priemonės, pvz., telematikos priemonės, skirtos transporto priemonių ir
vairuotojų valdymui, pagalbos iškvietos sistema „eCall“ ir naudojimu pagrįstas draudimas
(UBI) naudojant įvykių duomenų registravimo sistemas (EDR).
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Tikimasi, kad reikšmingai tobulės mokėjimo metodai ir bus naudojami skaitmeniniai
mokėjimo būdai, pagrįsti mobiliojo interneto technologijomis, kadangi jie tampa pagrindine
Europos vartotojų mokėjimų ir ryšių priemone. Bekontakčiai mokėjimai mobiliuoju telefonu
naudojant keitimosi duomenimis trumpu atstumu technologija NFC (angl. Near Field
Communication) suteikia galimybių patogiau atlikti elektroninius mokėjimus, nes atliekant
mokėjimo operaciją nereikia atskleisti asmens tapatybės. Kadangi taikant šią technologiją
labai mažus mokėjimams atlikti nereikia naudoti grynųjų pinigų ir mažesnės sandorio
sąnaudos, vartotojai galėtų mokėti už naudojimąsi keliais vietoje neturėdami rinkliavos
sąskaitos. Daugelis ekspertų teigia, kad naudojant NFC technologiją išmaniuosiuose
telefonuose bus lengviau pereiti prie visiškai elektroninio rinkliavų rinkimo.

TOLESNI ŽINGSNIAI

Artimiausiais metais reikėtų apsvarstyti šiuos platesnius politinius tikslus:

 įgyvendinti bendrą ir suderintą kelių naudojimo apmokestinimo ES sistemą;

 užtikrinti, kad elektroninis rinkliavų rinkimas taptų labiausiai Europoje naudojama
rinkliavų ir kelių mokesčių mokėjimo priemone;

 užtikrinti, kad visoje ES galiotų viena bendra sutartis ir būtų naudojamas vienas
bendras transporto priemonėje įrengiamas įrenginys;

 kuo labiau sumažinti rinkliavų rinkimo sistemų gyvavimo ciklo sąnaudas.

Politikos formuotojai turėtų atsižvelgti į šiuos dalykus:

 siekiant tinkamai įgyvendinti EERP, būtina vienodomis sąlygomis ir suderintai
pateikti rinkliavų rinkimo įrenginius vartotojams;

 užtikrinti, kad įrenginio įdiegimas transporto priemonėje jos gamybos ar
registravimo proceso metu būtų patraukli galimybė galutiniam vartotojui ir galbūt
būtų privalomas, kad EERP įgyvendinimas vyktų lengviau;

 EERP įgyvendinimas būtų lengvesnis, jei būtų suderinti visi transporto priemonėje
įrengiami įrenginiai ir atnaujinimo sąsajos;

 transporto priemonėje įrengiamus įrenginius suderintai naudojant su kitomis
navigacijos ir ryšių sistemomis vartotojai greičiau pradėtų palankiau vertinti
elektroninį rinkliavų rinkimą;

 siekiant užtikrinti suderintą požiūrį į duomenų privatumą, būtina susitarti, kokia
informacija turėtų būti pateikiama ir kokia informacija turėtų likti konfidenciali;

 kiekvienu atskiru atveju turėtų būti apsvarstyti galimi su esamais elektroninio
rinkliavų rinkimo standartais susiję būsimų priemonių apribojimai; kai kurios
technologijos gali tapti nesuderinamomis, tačiau pageidautina, kad naujos
priemonės būtų sąveikios su esamomis elektroninio rinkliavų rinkimo sistemomis.

Reikėtų peržiūrėti šiuos praktinius aspektus:

 dabartinės technologijos (įskaitant ANPR) gali patenkinti daugelį Europos kelių
apmokestinimo reikalavimų techniniame lygmenyje, tačiau jos nėra vienodai
ekonomiškos;
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 operatoriai ir vartotojai turėtų turėti teisę pasirinkti paprasčiausią ir ekonomiškiausią
technologiją rinkliavoms elektroniniu būdu mokėti visoje ES;

 efektyviai veikianti aptarnavimo sistema, atsiskaitymo tarp operatorių ir vykdymo
užtikrinimo sistemos, užtikrinančios rinkliavų mokėjimą, turėtų būti įgyvendintos
taip, kad rinkliavų rinkimo operatoriai ar EERP teikėjai nepatirtų reikšmingų
papildomų su rinkliavų rinkimu susijusių sąnaudų.


